
                    ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA FAZENDA 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
PORTARIA N° 19/2013 

DE 05 DE JUNHO DE 2013 

 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais e em consonância com o Código Tributário Municipal,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Instituir o Módulo Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, no âmbito da 

Secretaria da Fazenda, Município de Camaçari, anteriormente realizado de forma manual ou 

via formulário contínuo, obrigatoriamente a todas as empresas que enquadrem-se nos 

CNAEs listados em anexo, a partir do mês de competência Julho/2013. 

 

Art. 2° A partir da competência Julho/2013, torna-se obrigatório, aos mesmos contribuintes, 

a utilização do módulo ISSWeb, que consiste na: 

I) transmissão de dados e informações para o sistema tributário municipal, relativos a 

documentários fiscais: 

a) Demonstrativo Mensal do ISS – DMI; 

b) Declaração Mensal de Retenção na Fonte – DRF. 

II) emissão dos Documentos Únicos de Arrecadação – DUA correspondentes. 

III) solicitação de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais – AIDF. 

 

Art. 3° A apresentação física de documentário fiscal pelos contribuintes listados nos CNAEs 

listados em anexo ocorrerá até 12/07/2013, na Coordenação de Arrecadação Fiscal – CAF, 

das 08:00 as 17:00hs.  

 

Art. 4° O acesso sistema tributário eletrônico municipal se dará através de login e senha, a 

ser fornecido pela Secretaria da Fazenda, através da CAM Sede, nos seguintes horários: 

a) das 08:00 as 13:00hs – atendimento geral da CAM, inclusive com entrega dos logins 

e senhas; 

b) das 13:00 as 17:00hs – atendimento EXCLUSIVO para entrega de logins e senhas 

de acesso aos módulos de NFS-e e ISSWeb. 



Parágrafo primeiro. Recai sobre o contribuinte as implicações fiscais, civis e criminais de 

sigilo, arquivo e utilização de sua senha e login por seus prepostos e/ou contabilidade. 

 

Parágrafo segundo. Excepcionalmente, para os contribuintes vinculados aos CNAEs 

listados em anexo, a retirada do login e senha se dará na CAM Sede no período 

compreendido entre 06/06 e 28/06/2013. 

 

Parágrafo terceiro. Para retirada das senhas na CAM, será necessária a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) identificação pessoal do preposto/ representante; 

b)  contrato social e última alteração; 

c) procuração pública ou autorização privada, ambas com poderes específicos. A 

autorização privada deve estar assinada por um dos sócios ou diretores da empresa 

e com firma reconhecida. 

 

Art. 5 ° Os procedimentos de acesso e operação dos módulos ISS Web e NFS-e se darão 

pelos links:  

a) PORTAL SEFAZ (serviços online): www.sefaz.camacari.ba.gov.br; 

b) TELA DE INÍCIO DE ACESSO VIA AMBIENTE PRODEB: 

https//:200.187.14.130/prefeituras 

 

Art. 6 ° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 

em contrário. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 05 DE JUNHO DE 2013. 

 

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA 

Secretário da Fazenda 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – LISTA DE CNAEs 

   
 

   

   
 

   

 
CNAE 2.0  - subclasses   

 
CNAE 2.0  - subclasses  

 
Código denominação  

 
código Denominação 

 
1811-
3/01 

Impressão de jornais  
 

4311-8/01 
Demolição de edifícios e outras 
estruturas 

 
1811-
3/02 

Impressão de livros, revistas e 
outras publicações periódicas 

 
 

4311-8/02 
Preparação de canteiro e 
limpeza de terreno 

 
1812-
1/00 

Impressão de material de 
segurança 

 
 

4312-6/00 Perfurações e sondagens 

 
1813-
0/01 

Impressão de material para 
uso publicitário 

 
 

4313-4/00 Obras de terraplenagem 

 
1813-
0/99 

Impressão de material para 
outros usos 

 
 

4319-3/00 
Serviços de preparação do 
terreno não especificados 
anteriormente 

 
1821-
1/00 

Serviços de pré-impressão  
 

4321-5/00 
Instalação e manutenção 
elétrica 

 
1822-
9/00 

Serviços de acabamentos 
gráficos 

 
 

4322-3/01 
Instalações hidráulicas, 
sanitárias e de gás 

 
1822-
9/01 

Serviços de Encadernação e 
Plastificação (Acabamentos 
Gráficos) 

 
 

4322-3/02 

Instalação e manutenção de 
sistemas centrais de ar 
condicionado, de ventilação e 
refrigeração 

 
1822-
9/99 

Serviços Gráficos para 
Terceiros não Especificados, 
exceto Encadernação e 
Plastificação 

 
 

4322-3/03 
Instalações de sistema de 
prevenção contra incêndio 

 
3811-
4/00 

Coleta de resíduos não-
perigosos 

 
 

4329-1/03 

Instalação, manutenção e 
reparação de elevadores, 
escadas e esteiras rolantes, 
exceto de fabricação própria 

 
3812-
2/00 

Coleta de resíduos perigosos  
 

4329-1/05 
Tratamentos térmicos, 
acústicos ou de vibração 

 
3821-
1/00 

Tratamento e disposição de 
resíduos não-perigosos 

 
 

4329-1/99 
Outras obras de instalações 
em construções não 
especificadas anteriormente 

 
3822-
0/00 

Tratamento e disposição de 
resíduos perigosos 

 
 

4330-4/01 
Impermeabilização em obras 
de engenharia civil 

 
3900-
5/00 

Descontaminação e outros 
serviços de gestão de 
resíduos 

 
 

4330-4/04 
Serviços de pintura de edifícios 
em geral 

 
4120-
4/00 

Construção de edifícios  
 

4330-4/05 
Aplicação de revestimentos e 
de resinas em interiores e 
exteriores 

 
4211-
1/01 

Construção de rodovias e 
ferrovias 

 
 

4330-4/99 
Outras obras de acabamento 
da construção 



 
4212-
0/00 

Construção de obras-de-arte 
especiais 

 
 

4391-6/00 Obras de fundações 

 
4213-
8/00 

Obras de urbanização - ruas, 
praças e calçadas 

 
 

4399-1/01 Administração de obras 

 
4221-
9/01 

Construção de barragens e 
represas para geração de 
energia elétrica 

 
 

4399-1/02 
Montagem e desmontagem de 
andaimes e outras estruturas 
temporárias 

 
4221-
9/02 

Construção de estações e 
redes de distribuição de 
energia elétrica 

 
 

4399-1/03 Obras de alvenaria 

 
4221-
9/03 

Manutenção de redes de 
distribuição de energia elétrica 

 
 

6920-6/01 Atividades de contabilidade 

 
4221-
9/04 

Construção de estações e 
redes de telecomunicações 

 
 

6920-6/02 
Atividades de consultoria e 
auditoria contábil e tributária 

 
4221-
9/05 

Manutenção de estações e 
redes de telecomunicações 

 
 

7732-2/01 

Aluguel de máquinas e 
equipamentos para construção 
sem operador, exceto 
andaimes 

 
4222-
7/01 

Construção de redes de 
abastecimento de água, coleta 
de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de 
irrigação 

 
 

7732-2/02 Aluguel de andaimes 

 
4223-
5/00 

Construção de redes de 
transportes por dutos, exceto 
para água e esgoto 

 
 

7739-0/01 

Aluguel de máquinas e 
equipamentos para extração 
de minérios e petróleo, sem 
operador 

 
4292-
8/01 

Montagem de estruturas 
metálicas 

 
 

7739-0/03 
Aluguel de palcos, coberturas e 
outras estruturas de uso 
temporário, exceto andaimes 

 
4292-
8/02 

Obras de montagem industrial  
 

7739-0/99 

Aluguel de outras máquinas e 
equipamentos comerciais e 
industriais não especificados 
anteriormente, sem operador 

 
4299-
5/01 

Construção de instalações 
esportivas e recreativas 

 
   

 

 

 


