
 
 

 

LEI Nº 1101/2010 
DE 13 DE SETEMBRO DE 2010 

 

Dispõe sobre o tratamento diferenciado e simplificado ao 
Empresário Individual, às Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte no âmbito do Município e dá outras 
providências. 

                        O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais,  

                       FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei. 

                      Art. 1º - Esta Lei estabelece normas gerais conferindo tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido ao Empresário Individual, às Microempresas, às 
Empresas de Pequeno Porte, em especial ao que se refere: 

I – aos benefícios fiscais dispensados ao Empresário Individual, às 
Microempresa e às Empresas de Pequeno Porte; 

II – à inovação tecnológica  e à educação empreendedora; 

III – ao associativismo e às regras de inclusão; 

IV – a incentivo à geração de empregos; 

V – a incentivo à formalização de empreendimentos.  

                    Art. 2° - Fica constituído o Comitê Municipal de Tributação do Empresário 
Individual, das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. 

                   Art. 3º  - O Comitê Municipal  tem a seguinte composição:  

I – um representante da  Secretaria da Fazenda; 
II – um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
III – um representante da Secretaria de Governo; 
IV – um representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; 
V – um representante da Secretaria da Saúde; 
VI – um representante da Secretaria de Turismo. 
 
 
 
 
 



 
 

 

                    Art. 4º - Os programas de governo serão planejados e definidos pelo Comitê 
Municipal de Tributação, com as seguintes competências:  

I – elaborar e aprovar seu Regimento Interno, no prazo máximo de noventa 
dias após sua instalação; 
II – disciplinar a forma pela qual serão solucionadas as consultas relativas aos 
tributos de competência municipal;   
III – definir a política municipal relativa ao Empresário Individual, às 
Microempresas, e às Empresas de Pequeno Porte; 
IV – gerenciar os trabalhos técnicos que atenderão às demandas específicas 
decorrentes dos segmentos beneficiados; 
V – coordenar as parcerias necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos 
técnicos que compõem o Espaço do Empreendedor; 
VI – sugerir medidas necessárias ao aperfeiçoamento da legislação tributária 
municipal; 
VII – desenvolvimento de outras tarefas correlatas ao fortalecimento do 
Empresário Individual, das Microempresas,  e das Empresas de Pequeno Porte; 
VIII – expedir resoluções necessária ao exercício de sua competência. 

                   Art. 5º - Considera-se Empresário Individual, Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, aquelas definidas no art. 3º, da Lei Complementar 123 de 14/12/2006. 
 

                  Art. 6º - O processo de abertura e fechamento das empresas abrangidas por esta 
Lei será simplificado, de modo a evitar exigências ou trâmites redundantes, tendo por 
fundamento a unicidade do processo de registro, legalização e baixa de unidades 
produtivas, mediante ato do Comitê Gestor Municipal.  

                 Art. 7° - Fica a Administração Municipal autorizada a firmar convênio 
sincronizado de dados com os demais entes federados.  

                Art. 8° - É permitido o funcionamento em área residencial de estabelecimentos 
comerciais ou de prestação de serviços, cujas atividades estejam de acordo com o Código 
de Polícia Administrativa,  de Vigilância Sanitária  e Urbanístico Ambiental. 

                 Parágrafo único. O imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana, 
relativo ao imóvel quando utilizado na forma do caput do presente artigo, deverá 
permanecer classificado como residencial. 

                Art. 9° - Fica criada a Espaço do Empreendedor, a ser gerida pelo Comitê Gestor 
Municipal, com as seguintes competências: 

I – disponibilizar aos interessados as informações necessárias à emissão da 
inscrição municipal e alvará de funcionamento, mantendo-as atualizadas nos 
meios eletrônicos de comunicação oficiais;   

II- orientar sobre os procedimentos necessários para a regularização de registro e 
funcionamento, bem como situação fiscal e tributária das empresas. 

                

 



 
 
 

                   § 1º - Na hipótese de indeferimento de pedido de inscrição municipal, o 
interessado será informado sobre os fundamentos e será oferecida orientação para 
adequação à exigência legal.  

 

                    § 2º - Para a consecução dos seus objetivos na implantação do Espaço do 
Empreendedor, a Administração Municipal poderá firmar parceria com outras instituições, 
para oferecer orientação sobre a abertura, o funcionamento e o encerramento de empresas, 
incluindo apoio para elaboração de plano de negócios, pesquisa de mercado, orientação 
sobre crédito, associativismo e programas de apoio oferecidos no Município. 

                    Art. 10 - A Administração Municipal concederá o Alvará de Funcionamento 
Provisório, com prazo de validade limitado a 90 (noventa) dias, a contar da sua expedição, 
que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de 
registro, exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado de grande 
risco à coletividade, conforme estatuído na legislação vigente.  

                    § 1º - O alvará previsto no caput deste artigo não se aplica ao Empresário 
Individual, que dispõem de regras próprias, conforme definido na Lei Complementar 128 
de  19/12/2008.   

                    § 2º - O pedido de “Alvará Provisório” deverá ser precedido da expedição do 
formulário de consulta prévia para fins de localização, após deferimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR.  

                   § 3° - O formulário de aprovação prévia ficará disponibilizado no  portal da 
Secretaria da Fazenda ( www.sefaz.camacari.ba.gov.br), nas Centrais de Atendimento 
Municipal – CAM, e no Espaço de Empreendedor. 

                  § 4° - O Empresário Individual, as Microempresas, as Empresas de Pequeno 
Porte, enquadrados nesta Lei, quando da renovação do Alvará de Funcionamento, desde 
que permaneçam na mesma atividade empresarial (Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE), no mesmo local e sem alteração societária, terão sua renovação 
automática, mediante pagamento das taxas correspondentes, quando devidas.  

                   § 5° - Sob qualquer hipótese do parágrafo anterior ou qualquer outro 
dispositivo desta Lei, não poderá haver impedimento à ação fiscalizadora do Poder Público 
Municipal junto ao Empresário Individual, as Microempresas, as Empresas de Pequeno 
Porte, podendo este ainda, sempre que concluir e fundamentar, revogar a qualquer tempo o 
Alvará de Funcionamento concedido, independentemente do período ou da renovação 
ocorrida.  

                   Art. 11 - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR e a Secretaria da 
Saúde definirão, em 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei, as atividades cujo 
grau de risco seja considerado de elevado risco e que exigirão vistoria prévia. 

                 Parágrafo único - O não cumprimento no prazo acima, automaticamente, torna 
o alvará válido até a data da realização da diligência. 

 



 
 
 

                Art. 12 - O interessado, no ato da apresentação do requerimento para 
funcionamento de unidade produtiva, deverá apresentar o Alvará de Habite-se ou a 
Certidão de Lançamento do Prédio, junto ao Cadastro Imobiliário Municipal. 

                 Art. 13 - O Alvará Provisório será cassado se:  

I – no estabelecimento for exercida atividade diversa daquela cadastrada;  

II – forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, 
se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou 
puser em risco por qualquer forma a segurança, o sossego, a saúde e a 
integridade física da vizinhança ou da coletividade;  

III – ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

IV – verificada a falta de recolhimento da Taxa de Fiscalização de 
Funcionamento – TFF.  

                Art. 14 - As empresas, ativas ou inativas, que estiverem em situação irregular, na 
data da publicação desta Lei, terão 90 (noventa) dias para realizarem o recadastramento e 
regularização fiscal e nesse período poderão operar com alvará provisório.   

                Art. 15 - O Empresário Individual,  as Microempresas e as Empresas de Pequeno 
Porte, que se encontrem sem movimento econômico há mais de três anos, desde que sem 
pedido de suspensão da inscrição, terão a baixa nos registros dos Órgãos públicos 
municipais, desde que não se encontrem com débitos tributários advindos de impostos. 

                Parágrafo único - A Municipalidade, mediante despacho fundamentado da 
autoridade tributária, poderá dar baixa de ofício na hipótese dos responsáveis legais não a 
providenciarem voluntariamente. 

                Art. 16 - A alíquota do Imposto Sobre Serviço, para a empresa optante pelo 
Simples Nacional, será na forma das Tabelas constante dos Anexos III, IV ou V, da Lei 
Complementar 123/2006. 

               Art. 17 - O substituto tributário, na hipótese em que o prestador dos serviços seja 
optante pelo Simples Nacional, fica desobrigado da retenção do Imposto Sobre Serviços. 

                 §1° - Fica o prestador do serviço obrigado a apresentar, ao substituto tributário, 
no mês de emissão da nota fiscal, prova da homologação da Fazenda Publica Municipal. 

                 §2° - O tomador do serviço, em qualquer situação, fica obrigado a inserir na 
Declaração de Retenção na Fonte – DRF a operação prevista no caput.  

                 Art. 18 - Aplicam-se ao imposto sobre serviços devido pela microempresa e 
empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, as normas relativas aos juros, 
multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, conforme determina o art. 35 
da Lei Complementar n.° 123/2006.  

                 Parágrafo único - Aplicam-se os dispositivos do Código Tributário Municipal 
aos tributos devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte enquadradas na 
Lei Complementar Federal n.º 123/2006, porém não optantes pelo Simples Nacional.  



 
 
 

                Art. 19 - As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, dedicadas às 
operações mistas de prestação de serviços com venda de mercadorias e/ou industrialização 
de mercadorias, com receita bruta anual de até  R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
poderá recolher o valor fixo mensal, relativo ao ISSQN, dentro das seguintes faixas: 

I – isenção até R$36.000,00 ( trinta e seis mil reais); e 

II – acima de R$36.000,00 ( trinta e seis mil reais) valor fixo mensal de R$70,00 
(setenta reais). 

              Art. 20 - Mediante requerimento, serão concedidos os seguintes benefícios às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, independente de opção pelo Simples 
Nacional: 

I – isenção de 100% (cem por cento) da Taxa de Licença de Localização, e da 
Taxa Fiscalização do Funcionamento, nos dois primeiros exercícios, a contar do 
ato da  inscrição no Cadastro Municipal;  

II – isenção de 50% (cinqüenta por cento) da Taxa de Fiscalização do 
Funcionamento, nos exercícios subseqüentes, após o prazo estabelecido no 
inciso anterior;   

III – isenção de 100% (cem por cento) do imposto de transmissão inter vivos, 
quando da transmissão de imóvel que sirva ou venha a servir de estabelecimento 
imprescindível ao desenvolvimento da atividade empresarial; 

                Parágrafo único - O Empresário Individual terá isenção de 100% (cem por 
cento) da Taxa de Localização e da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, conforme o 
quanto disposto no inciso I, do Art. 199, da Lei Municipal nº 1039/2009 (Código Tributário 
Municipal). 

                 Art. 21 - O Empresário Individual, as Microempresas e as Empresas de Pequeno 
Porte, podem requerer parcelamento em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e 
sucessivas, dos débitos tributários com o município, cuja parcela não poderá ser inferior a 
R$50,00 (cinqüenta reais).   

              Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE 
SETEMBRO  DE 2010. 
 
 

 
LUIZ CARLOS CAETANO 

PREFEITO 
 

 

 



 
 

 

 

LEI Nº 1101/2010 

ANEXO ÚNICO 

 

 

Tabela I – ISSQN – Locação de Bens Móveis 
       
          Receita Bruta em 12 meses    (em R$)     ISS 

Até 120.000,00  2,00% 

De 120.000,01 a 240.000,00  2,79% 

De 240.000,01 a 360.000,00 3,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00  3,84% 

De 480.000,01 a 600.000,00 3,87% 

De 600.000,01 a 720.000,00 4,23% 

De 720.000,01 a 840.000,00 4,26% 

De 840.000,01 a 960.000,00 4,31% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,61% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,65% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 5,00% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 5,00% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 5,00% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 5,00% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,00% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,00% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,00% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 5,00% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 5,00% 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEI Nº 1101/2010 
Tabela II – ISSQN demais serviços 

 
 

           Receita Bruta em 12 meses  (em R$)       ISS 

Até 120.000,00  2,00% 

De 120.000,01 a 240.000,00  2,79% 

De 240.000,01 a 360.000,00 3,50% 

De 360.000,01 a 480.000,00  3,84% 

De 480.000,01 a 600.000,00 3,87% 

De 600.000,01 a 720.000,00 4,23% 

De 720.000,01 a 840.000,00 4,26% 

De 840.000,01 a 960.000,00 4,31% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,61% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,65% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 5,00% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 5,00% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 5,00% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 5,00% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,00% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,00% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,00% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 5,00% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 5,00% 

 


