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Lei Nº 392/97, de 22 de dezembro de 1997.

Institui o Código Tributário e de Rendas do Mu-

nicípio de Camaçari.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, faço saber que a Câmara de Ve-

readores aprova e eu sanciono a seguinte lei:

LIVRO I  

DAS NORMAS GERAIS DE DIREITO

TRIBUTÁRIO

TÍTULO I 

DAS NORMAS GERAIS

CAPÍTULO I 

DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 1º – Aplicam-se à Legislação Tributária Municipal os princípios e as
normas gerais estabelecidos pela Constituição Federal, Constituição Esta-
dual, Lei Orgânica do Município e Leis Complementares.

Art. 2º – A Legislação Tributária Municipal compreende as leis, os de-
cretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, so-
bre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Parágrafo único – São atos complemen tares das leis e dos decretos:



Prefeitura Municipal de Camaçari

8

I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, tais
como: portarias, circulares, instruções, avisos e ordens de serviço, expe-
didos pelo Secretário Municipal da Fazenda e coordenadores de órgãos
administrativos, encarregados da aplicação da Lei;
II – as decisões dos órgãos coletivos de jurisdição administrativa, que a
lei atribua eficácia normativa;
III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administra-
tivas;
IV – os convênios que o Município celebre com a União, Estados, Dis-
trito Federal e outros Municípios.

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I 

DO CADASTRO F ISCAL

Art. 3º – O Cadastro Fiscal do Município compreende:
I – Cadastro Geral Imobiliário;
II – Cadastro Geral de Atividades;
III – Cadastro Simplificado.

§ 1º – O Cadastro Geral Imobiliário tem por finalidade inscrever todas as
unidades imobiliárias existentes no Município, de acordo com as normas
específicas previstas neste Código.

§ 2º – O Cadastro Geral de Atividades compreende todas as atividades
para cujo exercício é exigida a concessão de Alvará de Licença.

§ 3º – O Cadastro Geral de Atividades se desdobra em:
a) cadastro das atividades dos estabelecimentos em geral;
b) cadastro das atividades exercidas nos logradouros públicos.

§ 4º – O Cadastro Simplificado tem por finalidade inscrever as atividades
de reduzido movimento econômico a ser definido em regulamento.

Art. 4º – Toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, in-
clusive as imunes ou isentas, ficam obrigadas a requerer sua inscrição,
alteração, suspensão e baixa no Cadastro Fiscal do Município.
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Art. 5º – Far-se-á a inscrição, alteração, suspensão ou baixa:
I – a requerimento do interessado, observando-se o disposto nos § 1º e §
2º;
II – de ofício, após expirado o prazo previsto no Art. 6º, observando-se o
disposto no § 3º deste artigo.

§ 1º – As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável não im-
plicam na aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer época, in-
dependente de prévia comunicação.

§ 2º – As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável são de
sua inteira responsabilidade, fazendo prova apenas a favor do Fisco.

§ 3º – A inscrição, alteração, suspensão ou baixa de ofício será realizada,
aplicando-se as penalidades previstas em lei.

§ 4º – Considera-se inscrito a título precário:
I – o contribuinte que não obtiver resposta da Administração Tributária,
após 30 (trinta) dias do seu pedido de inscrição;
II – o contribuinte que, exercendo atividade sem inscrição cadastral, for
autuado, e enquanto não efetivar sua inscrição, no prazo previsto.

Art. 6º – O prazo para inscrição, alteração, suspensão ou baixa é de 30
(trinta) dias, contados dos atos ou fatos que as motivaram.

Art. 7º – O descumprimento do prazo previsto no Art. 6º, bem como o
desrespeito às normas de ordem pública implicará no imediato fecha-
mento do estabelecimento pela autoridade administrativa, sem prejuízo
das demais penalidades aplicáveis.

Art. 8º – A organização e funcionamento dos Cadastros Fiscais serão dis-
ciplinados em regulamento.

Art. 9º – O Município poderá celebrar convênios com a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e outros Municípios, visando utilizar, reciproca-
mente, seus dados e elementos cadastrais.

SEÇÃO II 

DAS ISENÇÕES

Art. 10 – Além das isenções previstas neste Código, somente prevalece-
rão as concedidas pela Lei Orgânica do Município e em lei especial, su-
jeitas às normas gerais de Direito Tributário.
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Art. 11 – Compete ao Poder Executivo a iniciativa de lei para a concessão
de isenções ou incentivos fiscais de quaisquer dos tributos de competên-
cia do Município.

Art. 12 – Não será concedida, em qualquer hipótese, fora dos casos pre-
vistos neste Código, isenção ou incentivo fiscal:
I – por prazo superior a 10 (dez) anos;
II – em caráter pessoal.

Art. 13 – As isenções ou incentivos fiscais, concedidos em lei especial,
deverão ser requeridos pelo interessado.

Parágrafo único – Os benefícios fisca i s a que se refere este artigo come-
çam a vigorar a partir da data de seu requerimento, com exceção da isen-
ção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana que terá
vigência a partir de primeiro de janeiro do exercício seguinte ao do reque-
rimento.

SEÇÃO III 

DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 14 – É permitido o parcelamento do crédito tributário, sempre que
ocorrer motivo que o justifique.

§ 1º – O parcelamento de débito de exercícios anteriores será concedido
mediante iniciativa do contribuinte, através de petição, ficando a critério
da administração o parcelamento de débitos de exercícios em curso,
quando apurado em auto de infração, conforme o disposto em regula-
mento.

§ 2º – O parcelamento máximo permitido será de 60 (sessenta) prestações
mensais e consecutivas, nos termos do Ato Administrativo.

• Parágrafo modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação
anterior.

§ 3º – O atraso no pagamento de 3 (três) prestações, anula o parcelamento
inicial, considerando-se as demais vencidas, podendo ser requerido repar-
celamento após a recomposição do débito, antes da sua inscrição em Dí-
vida Ativa.

§ 4º – A primeira parcela não poderá ser inferior a 10% (dez por cento)
do valor do débito.
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§ 5º – Somente será possível a concessão de um parcelamento para cada
tributo devido.

§ 6º – É vedada a concessão de parcelamento de débito relativo a tributo
retido na fonte.

§ 7º – Para os contribuintes de pequena capacidade contributiva, definida
em ato do Poder Executivo, o valor mínimo da prestação referida no § 2º
será de 30 UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

Art. 15– Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:
I – compensar créditos tributários do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, nas con-
dições e garantias que estipular, em cada caso, quando o sujeito passivo
for:
a) empresa pública ou sociedade de economia mista federal, estadual ou
municipal;
b) estabelecimento de ensino;
c) estabelecimento de saúde.
II – celebrar transação que importe em terminação de litígio em processo
fiscal, administrativo ou judicial, quando:
a) o montante do tributo tenha sido fixado por estimativa ou arbitramento;
b) a incidência ou critério de cálculo do tributo forem matérias contro-
vertidas;
c) ocorrer erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo quanto à maté-
ria de fato;
d) ocorrer conflito de competência com outras pessoas de direito público
interno.
III – conceder remissão total ou parcial do crédito tributário, em decisão
administrativa, desde que expressamente:
a) reconheça a inexistência da obrigação que lhe deu origem;
b) declare a incompetência do sujeito ativo para exigir o cumprimento da
obrigação;
c) o crédito tributário seja de diminuto valor.

§ 1º – A compensação de crédito a que se refere a alínea ‘b’, inciso I,
deste artigo, será apurada mensalmente e somente aplicada aos estabele-
cimentos de ensino que prestarem serviços relativos ao 1º e 2º graus,
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abrangendo, exclusivamente, servidores e filhos de servidores municipais
ativos, através de bolsas de estudo, observado o disposto em regulamento.

§ 2º – A compensação de crédito a que se refere a alínea ‘c’, inciso I,
deste artigo, será apurada mensalmente e somente aplicada aos estabele-
cimentos de saúde que prestem serviços das suas especialidades aos ser-
vidores e dependentes de servidores municipais, ativos e inativos, na for-
ma de convênios celebrados para este fim, observado o disposto em regu-
lamento.

§ 3º – A transação a que se refere o inciso II será proposta pelo Secretário
Municipal da Fazenda, em parecer fundamentado e limitar-se-á à dispensa
parcial ou total dos acréscimos legais referentes à multa de infração,
multa de mora e juros.

§ 4º – A remissão do crédito de que trata o inciso III, por decisão admi-
nistrativa, será proposta pelo Secretário Municipal da Fazenda, em pare-
cer fundamentado, após instrução do processo, no qual fique comprovada
a inconveniência de prosseguir na sua cobrança.

§ 5º – A remissão do crédito prevista no inciso III não gera direito adqui-
rido e será revogada de ofício se for apurado que o beneficiário não satis-
fazia as condições para a concessão do favor.

SEÇÃO IV 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 16 – Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposi-
ções da legislação tributária.

Art. 17 – Nenhuma ação ou omissão poderá ser punida como infração da
legislação tributária sem que esteja definida como tal por lei vigente à
data de sua prática, nem lhe poderá ser cominada penalidade não prevista
em lei, nas mesmas condições.

Art. 18 – Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar,
constranger ou auxiliar alguém na prática da infração e ainda os servido-
res municipais encarregados da execução das leis que, tendo conheci-
mento da infração, deixarem de autuar o infrator.

Art. 19 – São penalidades tributárias aplicáveis separada ou cumulativa-
mente, sem prejuízo das cominadas pelo mesmo fato por lei criminal:
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I – a multa;
II – a perda de desconto, abatimento ou dedução;
III – a cassação dos benefícios de isenção ou incentivo fiscal;
IV – a revogação dos be ne fícios de anistia ou moratória;
V – a proibição de tran sacionar com a administração pública direta e in-
direta deste Município;
VI – a sujeição a regime especial de fiscalização, definido em ato do Po-
der Executivo.

Parágrafo único – a aplicação de penalidade de qualquer natureza em
caso algum dispensa o pagamento de tributo, de sua atualização monetária
e dos juros de mora, nem isenta o infrator do dano resultante da infração
na forma da lei civil.

Art. 20 – A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, será
pecuniária, quando consista em multa, e deverá ter em vista:
I – a maior ou menor gravidade da infração;
II – os antecedentes do infrator, com relação às disposições deste Código;
III – a situação econômica do contribuinte e a natureza do negócio.

Art. 21 – Todas as multas estipuladas neste Código serão obrigatoria-
mente arrecadadas com o tributo, se este for devido.

Art. 22 – Constitui crime de sonegação fiscal o previsto na legislação fe-
deral vigente, aplicável ao Município.

Art. 23 – O funcionário público com atribuições de verificação, lança-
mento ou fiscalização de tributos que concorrer com a prática do crime de
sonegação fiscal será punido segundo a lei criminal, com a abertura obri-
gatória do competente inquérito administrativo.

Art. 24 – O contribuinte que deixar de pagar o tributo, no prazo estabele-
cido no calendário fiscal, ou for autuado em processo fiscal ou ainda in-
timado em decorrência de lançamento de ofício, ficará sujeito aos se-
guintes acréscimos legais:
I – atualização monetária;
II – multa de infração;
III – multa de mora;
IV – juros de mora.

§ 1º – Os acréscimos previstos nos incisos II, III e IV incidirão sobre o
tributo atualizado monetariamente.
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§ 2º – A atualização monetária será aplicada de acordo com os índices e
épocas fixados pelo Governo Federal para cobrança dos tributos da União.

§ 3º – A multa de infração será aplicada através de auto de infração,
quando for apurada ação ou omissão do contribuinte que importe em
inobservância do disposto na legislação tributária.

§ 4º – A multa de infração será aplicada em dobro, no caso de reincidên-
cia específica, relativa a obrigação acessória.

§ 5º – A multa de mora será de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao
dia, limitado ao máximo de 10% (dez por cento).

§ 6º – Os juros de mora serão contados a partir do primeiro dia do mês
seguinte ao do vencimento do tributo, à razão de 1% (um por cento) ao
mês.

Art. 25 – É vedado receber débito de qualquer natureza com dispensa de
atualização monetária.

Art. 26 – É defeso ao contribuinte o recolhimento expontâneo do tributo
após iniciado o procedimento fiscal.

Art. 27 – Aos contribuintes autuados serão concedidos os seguintes des-
contos:
I – 30% (trinta por cento) na multa de infração, se o pagamento for efetu-
ado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação;
II – 20% (vinte por cento) na multa de infração, se o pagamento for efe-
tuado após o prazo do inciso I e antes do julgamento administrativo;
III – 10% (dez por cento) na multa de infração se o pagamento for efetua-
do no prazo de 30 (trinta) dias após o julgamento administrativo, contado
da ciência da decisão.

§ 1º – Os descontos serão concedidos sem prejuízo do pagamento dos
demais acréscimos legais.

§ 2º – O contribuinte que reconhecer parcialmente o débito fiscal poderá
efetuar o pagamento da parte não impugnada sem dispensa de qualquer
dos acréscimos legais.

§ 3º – Os descontos previstos neste artigo não se aplicam quando a infra-
ção decorrer de obrigação tributária acessória.
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Art. 28 – São infrações as situações a seguir indicadas, sujeitas a aplica-
ção das respectivas penalidades, independente daquelas previstas para
cada tributo:
I – o funcionamento de estabelecimento sem inscrição no cadastro fiscal,
100 UFIR – Unidade Fiscal de Referência;
II – a falta de atualização de informações cadastrais e/ou o não recadas-
tramento fiscal, quando assim determinar a administração fiscal, 100
UFIR – Unidade Fiscal de Referência;
III – o embaraço à ação fiscal, 800 UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

Parágrafo único – Para os contribuintes de pequena capacidade contribu-
tiva, definida em ato do Poder Executivo, o valor da multa dos incisos I e
II será de 30 UFIR – Unidade Fiscal de Referência.
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TÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I 

DA FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO I 

DA COMPETÊNCIA, ALCANCE E ATRIBUIÇÕES

Art. 29 – Compete privativamente à Secretaria Municipal da Fazenda,
pelos seus órgãos especializados, a fiscalização do cumprimento das nor-
mas tributárias.

Art. 30 – Os agentes fiscais, no exercício de suas atividades, poderão in-
gressar nos estabelecimentos e demais locais onde são praticadas ativida-
des tributáveis a qualquer hora do dia ou da noite, desde que os mesmos
estejam em funcionamento, ainda que somente em expediente interno.

§ 1º – A entrada do fiscal de tributos nos estabelecimentos bem como o
acesso às suas dependências internas dependerá de prévia apresentação de
identificação funcional.

§ 2º – O fiscal de tributos, convidará o contribuinte ou seu representante
para acompanhar os trabalhos de fiscalização, ou indicar pessoa que o
faça, e, em caso de recusa lavrará termo desta ocorrência.

Art. 31 – A fiscalização a que se refere o Art. 30 será exercida sobre as
pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam
de imunidade ou isenção, podendo ser revista a critério da autoridade ad-
ministrativa enquanto não decair o direito da Fazenda Municipal consti-
tuir o crédito tributário.

§ 1º – Em nenhuma hipótese a Secretaria Municipal da Fazenda poderá
suspender o curso da ação fiscal.

§ 2º – É vedado à autoridade de qualquer hierarquia paralisar, impedir,
obstruir ou inibir a ação fiscal exercida pelos fiscais de tributos no exer-
cício de sua competência e de suas atribuições.
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Art. 32– A fim de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão
das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de de-
terminar com precisão a natureza e o montante dos créditos tributários, o
Fisco Municipal poderá:
I – exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos atos
e operações que constituam ou possam constituir fato gerador de obriga-
ção tributária;
II – fazer inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações nos locais e
estabelecimentos onde sejam exercidas atividades passíveis de tributação
ou nos bens e serviços que constituam matéria tributável;
III – exigir informações escritas ou verbais;
IV – notificar o contribu in te ou responsável para que compareça ao Ór-
gão Fazendário;
V – requisitar o auxílio  da força pública federal, estadual ou municipal
ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de diligên-
cias, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabeleci-
mentos, assim como dos bens e documentação dos contribuintes e respon-
sáveis.

§ 1º – Para os efeitos da legislação tributária do Município, não tem apli-
cação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito
de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.

§ 2º – O prazo para apresentação da documentação requisitada é de 72
(setenta e duas) horas, após a intimação.

§ 3º – Se ocorrer motivo que justifique a não apresentação no prazo do §
2º, deverá o contribuinte solicitar ao fiscal, por escrito, a prorrogação por
igual período, uma só vez.

§ 4º – O descumprimento ao disposto neste artigo caracteriza o embaraço
à ação fiscal, podendo o fiscal de tributos lacrar móveis ou depósitos em
que presumivelmente eles estejam, lavrando termo circunstanciado do
fato, cabendo à autoridade administrativa, junto ao Ministério Público
providenciar a sua exibição judicial, sem prejuízo da aplicação das pena-
lidades cabíveis.
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Art. 33 – Encerrados os exames e diligências necessárias para verificação
da situação fiscal do contribuinte, o fiscal de tributos lavrará, sob a res-
ponsabilidade de sua assinatura, termo circunstanciado do que apurar,
mencionando as datas de início e de término do período fiscalizado e os
livros e documentos examinados, concluindo com a enumeração dos tri-
butos devidos e das importâncias relativas a cada um deles separadamen-
te, indicando a soma do débito apurado.

§ 1º – O termo será lavrado no estabelecimento ou local onde se der a
ação fiscal.

§ 2º – Ao contribuinte dar-se-á cópia do termo autenticado, contra recibo
no original, salvo quando lavrado em livro de escrita fiscal.

§ 3º – A autoridade administrativa que proceder ou presidir quaisquer di-
ligências de fiscalização, poderá dar como autênticos os documentos
apresentados com a finalidade de instruir o processo administrativo fiscal.

• Parágrafo acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

Art. 34 – A ação do fiscal de tributos poderá estender-se além dos limites
do Município, desde que prevista em convênios.

Art. 35 – Ato administrativo regulamentará a ação fiscal, estabelecendo
seus limites e condições.

Art. 36 – O servidor municipal ou qualquer pessoa pode representar ou
denunciar contra toda ação ou omissão contrária a disposição deste Códi-
go e de outras leis ou de regulamentos fiscais.

§ 1º – Far-se-á mediante petição assinada a representação ou denúncia, às
quais não serão admitidas:
I – por quem haja sido sócio, diretor, preposto ou empregado do contri-
buinte, em relação a fatos anteriores à data em que tenha perdido essa
qualidade;
II – quando não vier acompanhada de provas ou não forem indicadas.

§ 2º – Serão admitidas denúncias verbais, contra a fraude ou sonegação de
tributos, lavrando-se termo de ocorrência, do qual deve constar a indica-
ção de provas do fato, nome, domicílio e profissão do denunciante e de-
nunciado.

Art. 37 – Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a di-
vulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus
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funcionários, de informações obtidas em razão de ofício, sobre a situação
econômica ou financeira e a natureza e estado dos negócios ou atividades
dos contribuintes e demais pessoas naturais ou jurídicas.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo os casos de re-
quisição do Poder Legislativo e de Autoridade Judicial, no interesse da
justiça ou de prestação mútua de assistência para a fiscalização dos tri-
butos respectivos e de permutas de informações entre a Fazenda Munici-
pal e a União, os Estados, o Distrito Federal e outros Municípios.

Art. 38 – São obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando informações e
esclarecimentos que lhes forem solicitados, mediante intimação escrita,
cumprindo ou fazendo cumprir as disposições desta lei e permitindo aos
agentes fiscais colher quaisquer elementos julgados necessários à fiscali-
zação:
I – tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II – instituições financeiras;
III – empresas de administração de bens ou imóveis;
IV – corretores, leiloeir o s  e despachantes oficiais;
V – síndicos, comissár io s e liquidatários;
VI – os inquilinos e os titulares do direito de usufruto, uso e habitação;
VII – os inventariantes;
VIII – os síndicos ou qualquer condômino, nos casos de condomínio;
IX – os responsáveis po r  repartições dos Governos Federal, do Estado e
do Município, da administração direta ou indireta;
X – os responsáveis po r  cooperativas, associações desportivas e entida-
des de classe;
XI – contabilistas e técnicos em contabilidade;
XII – quaisquer outras entidades ou pessoas que em razão de seu cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão, detenham em seu poder,
a qualquer título e de qualquer forma, informação sobre bens, negócios ou
atividades de terceiros.

§ 1º – A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de in-
formações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a guardar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
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§ 2º – O descumprimento do disposto no caput deste artigo, sujeita o in-
frator ao disposto no inciso III do Art. 28.

SEÇÃO II 

DA APREENSÃO DE BENS E DOCUMENTOS

Art. 39 – Poderão ser apreendidos bens móveis, inclusive mercadorias
existentes em poder do contribuinte ou de terceiros, em outro lugar ou em
trânsito, que constituam prova de infração da lei tributária.

§ 1º – A apreensão pode, inclusive, compreender documentos fiscais,
desde que façam prova de fraude, simulação, adulteração ou falsificação.

§ 2º – Havendo prova ou fundada suspeita de que os bens se encontram
em residência particular, ou prédios utilizados como moradia, será pro-
movida a busca e apreensão judicial, sem prejuízo das medidas necessári-
as para evitar a sua remoção clandestina.

Art. 40 – A apreensão será feita mediante lavratura de termo específico.

§ 1º – O termo de apreensão conterá a descrição dos bens ou documentos
apreendidos, indicando o lugar onde ficarão depositados e o nome do de-
positário, fornecendo-se ao interessado cópia do auto e relação dos bens
arrolados.

§ 2º – Poderá ser designado depositário o próprio detentor dos bens ou
documentos, se for idôneo, a juízo do fiscal de tributos que fizer a apreen-
são.

Art. 41 – A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita me-
diante recibo, expedido pela autoridade competente.

§ 1º – Os documentos apreendidos poderão ser devolvidos ao interessado,
desde que a prova da infração possa ser feita através de cópia ou por ou-
tros meios.

§ 2º – Os bens apreendidos serão restituídos mediante depósito da quantia
exigível, arbitrada pela autoridade competente, ficando retidos até decisão
final os necessários à prova.

Art. 42 – Os bens apreendidos serão levados a leilão, se o autuado não
provar o preenchimento das exigências legais, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data da apreensão.
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§ 1º – Quando se tratar de bens deterioráveis, o leilão poderá realizar-se a
qualquer tempo, independente de formalidades.

§ 2º – Apurando-se na venda quantia superior ao tributo e multas, será o
autuado notificado para, no prazo de 10 (dez) dias, receber o excedente.

Art. 43 – Os leilões serão anunciados com antecedência de 10 (dez) dias,
por edital, afixado em local público e divulgado no diário oficial e, se
conveniente, em jornal de grande circulação.

§ 1º – Os bens levados a leilão serão escriturados em livro próprio, men-
cionando-se a sua natureza, avaliação e o preço da arrematação.

§ 2º – Encerrado o leilão, será recolhido, no mesmo dia, sinal de 20%
(vinte por cento) pelo arrematante, a quem será fornecida guia de reco-
lhimento da diferença sobre o preço total da arrematação.

§ 3º – Se dentro de 3 (três) dias o arrematante não completar o preço da
arrematação, perderá o sinal pago e os bens serão postos novamente em
leilão, caso não haja quem ofereça preço igual.

Art. 44 – Descontado do preço da arrematação o valor da dívida, multa e
despesa de transporte, depósito e editais, será o saldo posto à disposição
do dono dos bens apreendidos.

SEÇÃO III 

DO REGIME ESPECIAL DE F ISCALIZAÇÃO

Art. 45 – O sujeito passivo poderá ser submetido a regime especial de
fiscalização, por proposta do órgão fiscalizador competente.

Parágrafo único – Ato do Poder Executivo estabelecerá os limites e con-
dições do regime especial.

SEÇÃO IV 

DO ARBITRAMENTO

Art. 46 – Os impostos lançados por homologação poderão ter sua base de
cálculo arbitrada, de acordo com a legislação específica, sempre que se
verificar qualquer das seguintes hipóteses:
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I – não possuir o sujeito passivo, ou deixar de exibir, os elementos neces-
sários à fiscalização das operações realizadas, inclusive nos casos de per-
da, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais;
II – serem omissos ou, pela inobservância de formalidades intrínsecas ou
extrínsecas, não merecerem fé os livros ou documentos exibidos pelo su-
jeito passivo;
III – existência de atos qualificados em lei como crimes ou contravenções
ou que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude
ou simulação, atos esses evidenciados pelo exame de livros e documentos
do sujeito passivo, ou apurados por quaisquer meios diretos ou indiretos;
IV – não prestar o sujei t o  passivo, após regularmente intimado, os escla-
recimentos exigidos pela fiscalização, prestar esclarecimentos insuficien-
tes ou que não mereçam fé, por inverossímeis ou falsos.

§ 1º – O arbitramento referir-se-á, exclusivamente, aos fatos ocorridos no
período em que se verificarem os pressupostos mencionados nos incisos
deste artigo.

§ 2º – Nas hipóteses previstas neste artigo o arbitramento deverá levar em
conta, conforme o caso:
I – as peculiaridades inerentes à atividade exercida;
II – fatos ou aspectos que exteriorizem a situação econômica do sujeito
passivo.

§ 3º – A autoridade administrativa, mediante relatório fundamentado, de-
verá autorizar o fiscal de tributos a proceder ao arbitramento, desde que
justificado o procedimento.

• Parágrafo modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação
anterior.

Art. 47 – A receita arbitrada não poderá ser inferior a 200% (duzentos
por cento) do total das seguintes despesas mensais da empresa:
I – o valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumi-
dos ou aplicados;
II – a folha de salário, honorários, retiradas dos sócios e gerentes, com os
encargos sociais, quando couber;
III – despesas de aluguel ou 1% (um por cento) do valor venal do imóvel,
quando se tratar de prédio próprio;
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IV – despesas de alugue l de equipamentos utilizados ou 2% (dois por
cento) do seu valor, quando próprios;
V – despesas com água ,  luz e telefone;
VI – demais despesas, tais como financeiras e tributárias em que a empre-
sa normalmente incorre no desempenho de suas atividades.

Art. 48 – Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pelos critérios
apresentados no Art. 47, apurar-se-á o preço do serviço:
I – com base nas informações de empresa do mesmo porte e ramo de ati-
vidade;
II – no caso de construção civil, com base no valor do alvará de constru-
ção;
III – por outros critérios definidos pelo fiscal de tributos, desde que indi-
cados de forma clara e precisa e que com eles concorde a autoridade ad-
ministrativa.

Parágrafo único  – Do total arbitrado para cada período serão deduzidas
as parcelas sobre as quais já tenha sido lançado o imposto.

CAPÍTULO II 

DA CERTIDÃO NEGATIVA

Art. 49 – A prova de quitação de tributos, exigida por lei, será feita ex-
clusivamente por certidão, regularmente expedida pela Secretaria Munici-
pal da Fazenda.

Art. 50 – A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que
tenha sido requerida e será fornecida no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de entrada do requerimento na repartição.

§ 1º – O prazo de vigência dos efeitos da certidão negativa é de 90 (no-
venta) dias.

§ 2º – A certidão negativa deverá indicar, obrigatoriamente:
I – o tributo a que se refere;
II – identificação da pessoa;
III – o domicílio fiscal;
IV – o código de ativida de ;
V – período a que se re f e re;
VI – período de validade.
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Art. 51 – As certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda
Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apura-
dos.

Art. 52 – O erro na expedição da certidão negativa, ainda que sem dolo
ou fraude, responsabiliza funcionalmente o servidor.

Art. 53 – Tem os mesmos efeitos de certidão negativa aquela de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança exe-
cutiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja
suspensa.

Parágrafo único – A certidão negativa  a que faz menção este artigo deve-
rá ser do tipo verbo ad verbum, onde constarão todas as informações pre-
vistas no § 2º do Art. 50, além da informação suplementar prevista neste
artigo.

CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS JULGADORES

SEÇÃO I 

DA JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS F ISCAIS

Art. 54 – A Junta de Julgamento de Processos Fiscais, órgão vinculado á
Coordenação de Administração Tributária – CAT, será instituída por ato
do Chefe do Poder Executivo, e terá sua composição e funcionamento de-
finidos em regimento interno.

• Caput modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação an-
terior.

§ 1º – Em primeira instância, é competente para decidir o processo fiscal
e reclamação contra lançamento, auto de infração, representação ou de-
núncia.

§ 2º – Os membros da Junta de Julgamento e respectivos suplentes, esco-
lhidos dentre servidores municipais ativos, de nível superior, com com-
provada experiência em matéria tributária, e que ficam dispensados de
outras atribuições e farão jus a jeton, na forma do regimento.
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§ 3º – Haverá recurso de ofício, quando a decisão for contra a Fazenda
Pública Municipal.

SEÇÃO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

Art. 55 – O Conselho Municipal de Contribuintes, vinculado ao Gabinete
do Secretário da Fazenda, órgão auxiliar da administração é competente
para:

• Caput modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação an-
terior.

I – processar e julgar em segunda instância:
a) as reclamações de lançamento de tributos municipais;
b) os autos de infração relativos a lançamento de tributos municipais e
aplicação de penalidades.
II – decidir, em instância única os processos de consulta;
III – opinar, por solicitação do Secretário Municipal da Fazenda, sobre
questões de fato, em matéria tributária;
IV – sugerir ao Secretár i o  Municipal da Fazenda medidas para o aperfei-
çoamento do sistema tributário;

• Inciso modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação an-
terior.

V – elaborar ou modifi c a r o seu regimento interno, submetendo-o à
aprovação do Secretario Municipal da Fazenda para deliberação do Chefe
do Poder Executivo;

• Inciso modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação an-
terior.

VI – realizar estudos tributários;

• Inciso acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

VII – editar instruções normativas a pedido do Secretário Municipal da
Fazenda.

• Inciso acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

Art. 56 – O Conselho Municipal de Contribuintes tem a seguinte estrutura
orgânica:
I – Presidência;
II – Serviço de Administração;
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III – Assessoria Técnica.

§ 1º – O Conselho Municipal de Contribuintes será composto por 5 (cin-
co) Conselheiros e respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito, indica-
dos pelo Secretário Municipal da Fazenda dentre cidadãos de ilibada con-
duta e comprovada experiência em assuntos tributários.

§ 2º – Na composição do Conselho Municipal de Contribuintes, a Fazenda
Municipal terá 3 (três) representantes e os contribuintes 2 (dois).

§ 3º – O Conselho Municipal de Contribuintes será dirigido por um Presi-
dente, nomeado pelo Prefeito, indicado pelo Secretário Municipal da Fa-
zenda dentre os seus membros.

§ 4º – O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes somente terá
direito a voto em caso de empate.

§ 5º – Os membros do Conselho Municipal de Contribuintes exercerão
mandato por 3 (três) anos, com direito a jeton correspondente a 100 (cem)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, por sessão, até o máximo de 10
(dez) sessões mensais, sendo que o presidente receberá em dobro.

Art. 57– Os Conselheiros e respectivos suplentes serão escolhidos dentre
representantes:
I – da Fazenda Municipal, entre servidores municipais ativos de nível su-
perior, com comprovada experiência em matéria tributária;
II – dos contribuintes, em lista tríplice apresentada:
a) pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari;
b) pela Associação Comercial e Industrial de Camaçari.

§ 1º – A posse do servidor municipal no Conselho Municipal de Contri-
buintes importará no afastamento automático do seu cargo efetivo, en-
quanto no exercício do mandato.

§ 2º – O membro do Conselho, quando designado para o exercício de car-
go em comissão ou função de confiança, será substituído pelo respectivo
suplente, enquanto perdurar o impedimento.

Art. 58 – O Serviço de Administração do Conselho Municipal de Contri-
buintes é o órgão responsável pelo funcionamento administrativo, dirigido
pelo Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, com atribuições
estabelecidas no Regimento Interno.
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Art. 59 – A Assessoria Técnica é o órgão de assessoramento em matérias
jurídico-tributária, econômico-financeira e de estatística, com atribuições
estabelecidas no Regimento Interno.

CAPÍTULO IV 

DA DÍVIDA ATIVA

SEÇÃO I 

DA CONSTITUIÇÃO E INSCRIÇÃO

Art. 60 – Constitui dívida ativa do Município a proveniente de impostos,
taxas, contribuições de melhoria, preços públicos, multas de qualquer
natureza decorrentes de quaisquer infrações à legislação tributária, foros,
laudêmios, alugueis, alcances dos responsáveis, reposições oriundas de
contratos administrativos, consistentes em quantias fixas e determinadas,
regularmente inscritas na repartição administrativa competente, depois de
decorridos os prazos de pagamento, ou de decididos os processos fiscais
administrativos ou judiciais.

Art. 61 – A dívida ativa tributaria regularmente inscrita goza da presun-
ção de certeza e liquidez e terá efeito de prova pré-constituída.

§ 1º – A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro que a
aproveite.

§ 2º – Não excluem a liquidez do crédito, para efeitos deste artigo, a flu-
ência de juros de mora e a aplicação dos índices de atualização monetária.

Art. 62 – A inscrição em dívida ativa será feita de ofício, em livros espe-
ciais da repartição competente.

§ 1º – O termo de inscrição da dívida ativa e a respectiva certidão devem
indicar, obrigatoriamente:
I – o nome do devedor, e sempre que possível o seu domicílio e residên-
cia;
II – a origem e a natureza do crédito, mencionando especificamente a dis-
posição legal em que esteja fundado;
III – a quantia devida e demais acréscimos legais;
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IV – o livro, a folha e a  data em que foi inscrita;
V – o número do proce sso em que se originou o crédito, se for o caso.

§ 2º – A omissão de qualquer dos requisitos enumerados ou o erro a eles
relativo são causa de nulidade da inscrição, podendo a autoridade admi-
nistrativa sanar, de ofício, a irregularidade, mediante a substituição da
certidão irregularmente emitida.

Art. 63 – O registro da dívida e expedição das certidões poderão ser fei-
tos, a critério da administração, através de sistemas mecânicos ou de pro-
cessamento de dados, desde que atenda os requisitos estabelecidos no Art.
62.

Art. 64 – Inscrita a dívida e extraídas as respectivas certidões de débito,
quando necessárias, serão relacionadas e remetidas ao órgão jurídico para
cobrança.

SEÇÃO II 

DA COBRANÇA

Art. 65 – A cobrança de dívida ativa tributária do Município será proce-
dida:
I – por via amigável, quando processada por órgãos administrativos com-
petentes;
II – por via judicial, quando processada por órgãos judiciários.

§ 1º – A cobrança amigável será feita no prazo de 30 (trinta) dias a contar
do recebimento das certidões, podendo ser concedida prorrogação de igual
prazo pela autoridade que dirige o órgão.

§ 2º – A contar da data do recebimento da intimação de cobrança amigá-
vel o contribuinte terá 10 (dez) dias para quitar o débito.

§ 3º – Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem a quitação do débito,
será imediatamente remetido ao órgão jurídico para proceder a cobrança
judicial, na forma da legislação federal em vigor.
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SEÇÃO III 

DO PAGAMENTO

Art. 66 – O pagamento da dívida ativa será feito na repartição municipal
competente ou em estabelecimento bancário indicado pela Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda.

§ 1º – O pagamento da dívida poderá ser efetuado antes de iniciada a ação
executiva, mediante guia expedida e visada pela autoridade competente.

§ 2º – Iniciada a ação executiva, o pagamento da dívida se fará através de
expedição de guias, com visto da autoridade competente.

§ 3º – As guias terão validade durante o mês em que foram emitidas e de-
verão conter:
I – nome e endereço do devedor;
II – número de inscrição, exercício e período a que se refere;
III – natureza e montante do débito;
IV – acréscimos legais;
V – autenticação.

Art. 67– Iniciada a cobrança executiva, não será permitida a cobrança
amigável.

§ 1º – A inobservância deste artigo acarretará a responsabilidade do ser-
vidor que, direta ou indiretamente, concorrer para o recebimento da dívi-
da, respondendo ainda pelos prejuízos que advirem à Fazenda Municipal.

§ 2º – Nenhum débito inscrito poderá ser recebido sem que o devedor pa-
gue, ao mesmo tempo, os juros estabelecidos nesta Lei, contados até a
data do pagamento do débito.

Art. 68 – Sempre que passar em julgado qualquer sentença considerando
improcedente a ação executiva, a autoridade competente responsável pela
execução providenciará a baixa de inscrição do débito.

Art. 69 – Cabe à Coordenação de Administração Tributária executar, su-
perintender e fiscalizar a cobrança da dívida ativa do Município.

Parágrafo único – Sempre que o interesse público exigir, o Prefeito pode-
rá contratar serviços especializados para a execução fiscal da dívida ativa.
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TÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I 

D ISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 70 – O processo fiscal compreende o procedimento administrativo
destinado a:
I – reclamação de lançamento;
II – apuração de infrações à legislação tributária municipal;
III – responder consulta para esclarecimento de dúvidas relativas ao en-
tendimento e aplicação da legislação tributária.

Art. 71 – Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, numera-
das e rubricadas todas as folhas dos autos, em ordem cronológica de
evento e de juntada.

§ 1º – Os atos e termos serão datilografados ou escritos em tinta indelé-
vel, sem espaços em branco, bem como sem entrelinhas, emendas, rasuras
e borrões não ressalvados.

§ 2º – Os atos e termos serão apresentados por petição no órgão por onde
correr o processo, mediante comprovante de entrega.

Art. 72 – Os prazos fluirão a partir da data de ciência e serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do venci-
mento.

Parágrafo único – Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expedi-
ente normal no órgão em que corra o processo ou devam ser praticados os
atos.
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SEÇÃO II 

DA INTIMAÇÃO

Art. 73 – Far-se-á a intimação, sucessivamente:
I – pelo fiscal de tributos, provada com a assinatura do sujeito passivo,
seu mandatário ou preposto;
II – por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
III – por edital, publicado, uma vez, no Diário Oficial, quando não for
possível a intimação na forma dos incisos anteriores.

Art. 74 – Considera-se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado, se pessoal;
II – na data do retorno do aviso por via postal, telegráfica ou "fax símile",
com prova de recebimento á Repartição Fiscal;

• Inciso modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação an-
terior.

III – 30 (trinta) dias após a publicação do edital.

Art. 75 – A intimação conterá, obrigatoriamente:
I – a qualificação do intimado;
II – a finalidade da intimação;
III – o prazo e o local para seu atendimento;
IV – a assinatura do fun c ionário, a indicação do seu cargo ou função e o
número da matrícula.

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I 

DAS D ISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 76 – A exigência do crédito tributário será formalizada em notifica-
ção de lançamento ou auto de infração, distintos para cada tributo.

Art. 77 – Os tributos lançados por períodos certos de tempo, em que a lei
fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido,
poderão ser objeto de novo lançamento no caso de falta de pagamento no
prazo legal.
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§ 1º – Compete à autoridade administrativa determinar o novo lançamen-
to, através de auto de infração, com a imposição dos acréscimos e penali-
dades previstos em lei.

§ 2º – O atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas dos tributos referidos
neste artigo implicará no vencimento automático das parcelas vincendas.

SEÇÃO II 

DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO

Art. 78 – O procedimento fiscal para formalização do crédito tributário
terá início com:
I – a lavratura do termo de início da ação fiscal, procedida por fiscal de
tributos;
II – a notificação de lançamento de ofício, feita pela Secretaria Municipal
da Fazenda, com base em dados e informações cadastrais prestadas pelo
contribuinte ou terceiros;
III – a notificação, através de auto de infração, de obrigação tributária
principal ou acessória;
IV – a lavratura de term o  de apreensão de mercadorias ou documentos
fiscais, contábeis ou comerciais.

Art. 79 – O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação a obrigações tributárias vencidas.

Parágrafo único – Ainda que haja o r ecolhimento do tributo no caso pre-
visto no caput deste artigo, o contribuinte ficará obrigado a recolher os
respectivos acréscimos legais.

SEÇÃO III 

DA NOTIFICAÇÃO E DA RECLAMAÇÃO DE LANÇAMENTO

Art. 80 – A notificação de lançamento será feita de ofício pela Secretaria
Municipal da Fazenda, através de ato escrito, praticado por servidor com-
petente, cientificando o sujeito passivo, seu representante ou preposto da
obrigação tributária.

Art. 81 – O contribuinte que não concordar com o lançamento, poderá re-
clamar por petição, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
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do recebimento da notificação, junto à Junta de Julgamento de Processos
Fiscais.

§ 1º – A reclamação terá efeito suspensivo em relação à exigência dos tri-
butos lançados.

• Parágrafo transformado em § 1º pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de
1998.

§ 2º – Quando houver consenso em relação à parte do tributo contido no
auto de inflação, deverá o contribuinte recolher o valor não impugnado,
sem a multa de infração, até 30 (trinta) dias após a decisão de primeira
instância.

• Parágrafo acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

Art. 82 – Apresentada a reclamação, a Secretaria Municipal da Fazenda
através de fiscal de tributos contestará a reclamação.

Parágrafo único – O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias, a contar da
data de ciência da reclamação pelo agente responsável pela notificação.

Art. 83 – Feita a contestação o processo será enviado à Junta de Julga-
mento de Processos Fiscais para decisão.

§ 1º – A Junta julgará e decidirá, no prazo de 60 (sessenta) dias, obedeci-
das as formalidades previstas no seu Regimento Interno.

§ 2º – As reclamações não poderão ser decididas sem as informações do
órgão responsável pelo lançamento, sob pena de nulidade da decisão.

Art. 84 – Proferida a decisão, a Junta dará ciência ao órgão responsável
pelo lançamento e ao contribuinte através de publicação no Diário Oficial.

§ 1º – Deferida a reclamação, o órgão responsável fará o cancelamento ou
retificação do lançamento.

§ 2º – Indeferida a reclamação ou retificado o lançamento o contribuinte
terá 30 (trinta) dias para pagar o tributo e os acréscimos legais que coube-
rem ou recorrer da decisão ao Conselho Municipal de Contribuintes.

§ 3º – Findo o prazo do parágrafo anterior sem haver pagamento ou recur-
so, o débito será inscrito em dívida ativa.
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SEÇÃO IV 

DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 85 – A exigência da obrigação tributária principal ou a imposição de
penalidades por descumprimento de obrigação acessória será formalizada
via auto de infração.

Art. 86 – O auto de infração será lavrado privativamente por fiscal de tri-
butos, cuja cópia será entregue ao autuado, e conterá:
I – qualificação do autuado;
II – data da lavratura;
III – descrição clara e precisa do fato;
IV – a disposição legal i n fringida, a penalidade aplicável, e quando for o
caso, a tabela de receita e o item da Lista de Serviços anexa a esta Lei;
V – determinação da ex igência e a intimação para cumpri-la ou impugna-
la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI – assinatura do autuante, a indicação do seu cargo ou função e o nú-
mero da matrícula;
VII – assinatura e identificação do autuado.

§ 1º – As omissões ou irregularidades do auto de infração não importarão
em nulidade do processo quando deste constarem elementos suficientes
para determinar, com segurança, a infração e o infrator, e as falhas não
constituírem vícios insanáveis.

§ 2º – No mesmo auto de infração é vedada a capitulação de infrações re-
ferentes a tributos distintos.

§ 3º – A recusa do recebimento do auto de infração não aproveita nem
prejudica o contribuinte e deve ser declarada pelo fiscal de tributos.

§ 4º – Nos casos de termo lavrado fora do domicílio do contribuinte ou de
recusa de seu recebimento, o mesmo será remetido ao contribuinte através
dos correios, com aviso de recebimento.

§ 5º – O fiscal de tributos justificará a falta de assinatura do autuado
quando este se enquadrar nas seguintes situações:
I – ser analfabeto ou estar impossibilitado de assinar;
II – ser incapaz, tal como definido na lei civil.
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§ 6º – Na hipótese de arbitramento será obrigatória a lavratura de termo
de fiscalização circunstanciado em que o fiscal de tributos indicará, de
modo claro e preciso, os critérios que adotou para arbitrar a base de cál-
culo do tributo.

§ 7º – Na hipótese de embaraço à ação fiscal será obrigatória a lavratura
de termo de fiscalização circunstanciado, em que o fiscal de tributos indi-
cará os fatos que originaram a autuação, anexando cópia dos termos de
início de ação fiscal emitidos e não atendidos pelo contribuinte, após a
terceira intimação no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 87 – Lavrar-se-á termo complementar ao auto de infração, por inici-
ativa do autuante sempre após a defesa ou por determinação da autoridade
administrativa ou julgadora, para suprir omissões ou irregularidades que
não constituam vícios insanáveis, intimando-se o autuado a apresentar
nova defesa.

SEÇÃO V 

DAS NULIDADES

Art. 88 – São nulos:
I – as intimações que não contiverem os elementos essenciais ao cumpri-
mento de suas finalidades;
II – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
III – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com cerceamento do direito de defesa;
IV – a notificação de la nçamento e o auto de infração que não conte-
nham elementos suficientes para determinar, com segurança, a infração e
o infrator.

Art. 89 – A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.

Art. 90 – A autoridade julgadora, ao declarar a nulidade, indicará quais
os atos atingidos, ordenando as providências necessárias ao prossegui-
mento ou solução do processo.

Art. 91 – As incorreções, omissões e inexatidões materiais diferentes das
previstas no § 1º do Art. 86 não importarão em nulidade e serão sanadas
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através de termo complementar lavrado pelo autuante ou através de alte-
ração na notificação de lançamento.

Parágrafo único – A falta de intimação  estará sanada, desde que o sujeito
passivo compareça para praticar o ato ou para alegar a omissão, conside-
rando-se a intimação como realizada a partir desse momento.

SEÇÃO VI 

DA IMPUGNAÇÃO E DO JULGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 92 – O autuado que optar pela impugnação do auto de infração deve-
rá apresenta-la no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intima-
ção, que terá efeito suspensivo.

§ 1º – Na impugnação o autuado alegará de uma só vez a matéria que en-
tender útil, indicando ou requerendo as provas que pretender produzir,
juntando, desde logo, as que possuir.

§ 2º – Decorrido o prazo, sem que o autuado tenha apresentado impugna-
ção, será considerado revel, lavrando-se o respectivo termo de revelia.

Art. 93 – Apresentada a impugnação, terá o autuante o prazo de 30 (trin-
ta) dias, a contar do recebimento do processo, para contestação, o que fará
na forma do § 1ºdo Art. 92.

§ 1º – Em caso de impedimento ou perda de prazo pelo autuante para
efetuar a contestação, a administração determinará outro fiscal de tribu-
tos, que receberá a remuneração relativa ao processo, para efetua-la no
prazo máximo de 15 (quinze) dias.

§ 2º – Findo o prazo da contestação, o processo será encaminhado ao ór-
gão julgador para decisão.

Art. 94 – Recebido o Processo, a autoridade julgadora deferirá, no prazo
de 30 (trinta) dias as provas requeridas pelo autuante e autuado, exceto as
que sejam consideradas inúteis ou protelatórias, determinando a produção
de outras que entender necessárias.

Parágrafo único – O autuante e o autuado deverão participar das diligên-
cias pessoalmente ou através de seus prepostos ou representantes legais, e
as alegações que fizerem serão juntadas ao processo ou constarão do ter-
mo de diligência, para serem apreciadas no julgamento.
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Art. 95 – Findo o prazo da contestação ou para a produção de provas, se
houverem, o processo será considerado concluso e encaminhado à autori-
dade julgadora que proferirá decisão no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 96 – A autoridade não ficará adstrita às alegações das partes, deven-
do julgar de acordo com sua convicção em face das provas produzidas no
processo.

Art. 97 – Quando um membro da Junta de Julgamento de Processos Fis-
cais ou do Conselho Municipal de Contribuintes houver participado do
procedimento fiscal que motivou a lavratura do auto de infração, em
qualquer fase, deverá considerar-se impedido.

Art. 98 – A decisão será proferida por escrito, com simplicidade e clare-
za, concluindo objetivamente pela procedência, improcedência total ou
parcial ou nulidade do processo fiscal, expressamente definidos os seus
efeitos em qualquer caso.

Parágrafo único – A conclusão da decisão será comunicada ao contribu-
inte, através de remessa de cópias dos termos ou publicação de ementas
no Diário Oficial.

Art. 99 – São definitivas e irreformáveis as decisões do Conselho Muni-
cipal de Contribuintes, no âmbito da administração do Poder Público Mu-
nicipal.

Art. 100 – O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, a contar da ciên-
cia da decisão, findo o qual o débito será inscrito em dívida ativa.

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE CONSULTA

Art. 101 – O sujeito passivo poderá formular, em nome próprio, consultas
sobre situações concretas e determinadas, quanto à interpretação e aplica-
ção da legislação tributária municipal.

Parágrafo único – Os órgãos da administração pública e as entidades re-
presentativas de categorias econômicas ou profissionais também poderão
formular consultas.

Art. 102 – A consulta será formulada ao Conselho Municipal de Contri-
buinte e decidida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
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Art. 103 – Não poderá ser adotado nenhum procedimento fiscal, em rela-
ção à espécie consultada, contra o consulente que agir em conformidade
com a resposta à consulta por ele formulada, bem como enquanto durar o
prazo para que a autoridade administrativa decida em relação à consulta
formulada e antes de esgotar o prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência
da decisão.

Art. 104 – Não produzirá efeito, não sendo respondida a consulta formu-
lada:
I – por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativas ao fato
objeto da consulta;
II – por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos
que se relacionem com a matéria consultada;
III – quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não
modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o
consulente;
IV – quando o fato estiv e r  disciplinado em ato normativo publicado an-
tes de sua apresentação;
V – quando o fato estiv e r  definido ou declarado em disposição literal na
legislação tributária;
VI – quando o fato for definido como crime ou contravenção penal;
VII – quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se
referir, ou não contiver os elementos necessários a sua solução, salvo se a
inexatidão ou omissão for excusável, a critério da autoridade julgadora.
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LIVRO I I  

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

TÍTULO I 

DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 105 – O atendimento às condições constitucionais e aos requisitos
estabelecidos em lei complementar para gozo do benefício da imunidade,
serão verificados pela fiscalização municipal, resultando o desatendi-
mento em lavratura de auto de infração.

§ 1º – Quando, durante o gozo do benefício, a fiscalização verificar o
descumprimento das condições e requisitos, a imunidade será suspensa
pelo Secretário Municipal da Fazenda, ensejando então o prosseguimento
da ação fiscal.

§ 2º – A imunidade não abrange as taxas municipais, devidas a qualquer
título.

Art. 106 – Cessa o privilégio da imunidade para as pessoas de direito pú-
blico ou privado quanto aos imóveis prometidos à venda, desde o mo-
mento em que se constituir o ato.

Parágrafo único – Nos casos de transferência de domínio ou de posse de
imóvel, pertencente a entidades referidas neste artigo, a imposição fiscal
recairá sobre o promitente comprador, enfiteuta, fiduciário, usuário, usu-
frutuário, comodatário, concessionário, permissionário ou possuidor a
qualquer título.

Art. 107 – O Calendário Fiscal estabelecerá as datas de vencimento dos
tributos e o número de parcelas e será expedido por ato do Poder Executi-
vo.
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CAPÍTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR

Art. 108 – O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como
fato gerador a prestação de serviços relacionados na Lista de Serviços
anexa a esta Lei.

Parágrafo único – Os serviços exemp lificados na Lista anexa ficam su-
jeitos, apenas, ao imposto previsto neste artigo, ainda que sua prestação
envolva fornecimento de mercadorias, excetuados os casos nela previstos.

Art. 109 – Para efeito da ocorrência do fato gerador, considera-se como
local da prestação dos serviços:
I – o do estabelecimento do prestador, seja ele sede, filial, agência, sucur-
sal ou escritório;
II – na falta do estabelecimento, o domicílio do prestador;
III – no caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação.

Parágrafo único – Para efeito da ocorrência do fato gerador e de cobrança
do imposto, considera-se estabelecimento prestador, privado ou público,
edificado ou não, próprio ou de terceiros, o local onde a pessoa física ou
jurídica exerça suas atividades, em caráter temporário ou permanente, in-
dependente de estar regularmente constituída, bastando que configure
unidade econômica ou profissional por meio da qual seja efetuada a pres-
tação de serviços.

• Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.

Art. 110 – Considera-se ocorrido o fato gerador:
I – na prestação do serviço;
II – na emissão da Nota Fiscal ou da Nota Fiscal-Fatura;
III – no recebimento do preço;
IV – no recebimento do  aviso de crédito, para os contribuintes que pa-
gam o imposto sobre comissão;
V – na emissão da fatu r a  ou título de crédito que a dispense.

Art. 111 – A incidência do imposto independe:
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I – da existência de estabelecimento fixo;
II – do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas, relativas à atividade ou prestação dos serviços, sem pre-
juízo das penalidades cabíveis;
III – do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação;
IV – do caráter permane n te ou eventual da prestação;
V – da destinação dos s e rviços.

SEÇÃO II 

DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 112 – O imposto não incide sobre:
I – a prestação de serviços sob relação de emprego;
II – os serviços dos trabalhadores avulsos, definidos em lei;
III – a remuneração dos diretores e membros de conselhos consultivos ou
fiscais de sociedades.

SEÇÃO III 

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 113 – A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º – Quando se tratar de prestação de serviço por profissional autôno-
mo, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas e variáveis, em
função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não
compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio tra-
balho.

§ 2º – Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88,
89, 90, 91 e 99 da Lista de Serviços forem prestados por sociedades uni-
profissionais, estas ficarão sujeitas ao imposto calculado na forma do §
1º, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado
ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo
responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

• Parágrafo modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação
anterior.

§ 3º – Entende-se por uniprofissional a sociedade que explore tão somente
uma atividade de serviços profissionais, limitada a 5 (cinco) profissionais,
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sócios ou não, habilitados ou não, prestando serviços na sociedade e su-
jeitos ao registro e fiscalização da sua entidade de classe.

§ 4º – O disposto no § 2º não se aplica às sociedades em que exista:
I – sócio pessoa jurídica;
II – a utilização de serviços de terceiros pessoa jurídica, relativos ao
exercício da atividade desenvolvida pela sociedade;
III – também o exercício de atividade não prevista nos itens especificados
no § 2º.
IV – assistência médica  e congêneres, prestados através de planos de
medicina em grupo e convênios, inclusive com empresas para assistência
a empregados.

§ 5º – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no § 4º, a sociedade
pagará o imposto tendo como base de cálculo o preço cobrado pela pres-
tação dos serviços.

Art. 114– Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do im-
posto, a receita bruta mensal, recebida ou não, devida pela prestação do
serviço.

§ 1º – Constituem-se parte integrante do preço:
I – os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de
responsabilidade de terceiros;
II – os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em sepa-
rado, na hipótese de prestação de serviços a prazo, sob qualquer modali-
dade;
III – o montante do imposto transferido ao tomador dos serviços.

§ 2º – Na prestação de serviços dos itens 31 a 33 da Lista de Serviços,
anexa a esta lei, não caberá qualquer dedução na base de cálculo do im-
posto, exceto as subempreitadas já tributadas no município.

• Parágrafo modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação
anterior.

§ 3º – Quando a contraprestação se verificar através da troca de serviços
ou o seu pagamento for realizado mediante o fornecimento de mercadori-
as, o preço dos serviços, para base de cálculo do imposto, será o preço
corrente na praça.

Art. 115 – A concessão de desconto, abatimento ou dedução não será le-
vada em consideração no cálculo do preço dos serviços.
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Art. 116– O Poder Executivo poderá estabelecer critérios para a estimati-
va da base de cálculo de atividade de pequena expressão econômico-
financeira e rudimentar organização, ou de difícil controle ou fiscaliza-
ção.

SEÇÃO IV 

DAS ALÍQUOTAS

Art. 117 – O imposto será calculado de acordo com as alíquotas fixadas
na Tabela de Receita Nº I, anexa a esta Lei.

Art. 118 – Na hipótese de serviços enquadráveis em mais de um dos itens
da Lista de Serviços, o imposto será calculado de acordo com as alíquotas
respectivas.

Parágrafo único – Para a aplicação do disposto no caput deste artigo o
contribuinte deverá apresentar escrituração idônea que permita diferenciar
as receitas específicas de cada atividade.

SEÇÃO V 

DOS CONTRIBUINTES

Art. 119– Contribuinte do imposto é o prestador do serviço, pessoa física
ou jurídica com ou sem estabelecimento fixo.

§ 1º – Pessoa física é todo aquele que prestar serviços, sem vínculo em-
pregatício;

§ 2º – Entende-se por pessoa jurídica:
I – toda e qualquer sociedade, inclusive as civis ou de fato, que exercer
atividade prestadora de serviços;
II – o empreendimento instituído para prestar serviços com interesse eco-
nômico;
III – o condomínio que prestar serviços a terceiro.

Art. 120 – Consideram-se contribuintes distintos, para efeito de paga-
mento do imposto, os que, embora no mesmo local, com idêntico ramo de
atividade ou não, pertençam a diferentes empresas.

Art. 121 – São contribuintes responsáveis pela retenção e pelo recolhi-
mento do imposto, na condição de substitutos tributários – sejam na situa-
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ção de contratante, fonte pagadora ou intermediário – cuja prestação do
serviço ocorra nos limites da municipalidade, independente do local do
estabelecimento da prestadora dos serviço:

• Caput modificado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999. Redação an-
terior.

I – a pessoa física ou jurídica em relação aos serviços que lhes forem
prestados sem comprovação de inscrição no cadastro fiscal ou emissão de
nota fiscal;
II – as pessoas jurídicas beneficiadas por imunidade ou isenção tributári-
as;
III – as entidades ou órgãos da administração direta, autarquias, funda-
ções, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Público
Federal, Estadual e Municipal;
IV – as empresas de con s trução civil, em relação aos serviços empreita-
dos, e os empreiteiros da construção civil em relação aos serviços subem-
preitados;
V – as empresas locado ras de aparelhos ou máquinas fotocopiadoras,
tipo xerox e semelhantes, em relação aos locatários que utilizem tais apa-
relhos para serviços remunerados relativos à emissão de cópias para ter-
ceiros;
VI – as entidades esportivas, clubes sociais, teatros e empresas de diver-
sões públicas;
VII – os titulares de direitos sobre prédios ou os contratantes de obras e
serviços, se não identificados os construtores ou os empreiteiros de cons-
trução, reconstrução, reforma, reparação ou acréscimos desses bens, pelo
imposto devido pelos construtores ou empreiteiros;
VIII – os estabelecimento gráficos, pelo imposto devido em relação às
notas fiscais ou documentos impressos sem autorização da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda;
IX – os estabelecimento s  industriais, a indústria química, petroquímica,
de transformação de produtos químicos e/ou petroquímicos, de bebidas,
automobilística, de autopeças, inclusive as suas centrais de tratamento de
efluentes e resíduos industriais e, empresas de proteção ambiental;

• Inciso acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998 e modifi-
cado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999. Redação anterior.
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X – os estabelecimento s bancários e demais instituições financeiras auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central;

•  Inciso acrescentado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.

XI – as empresas de comunicação e publicidade.

• Inciso acrescentado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.

§ 1º – São excluídos da retenção do imposto os serviços prestados por
profissional autônomo que comprovar a inscrição no Cadastro Fiscal do
Município, cujo recolhimento do ISS é fixo anual.

• Parágrafo acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998 e modi-
ficado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999. Redação anterior.

§ 2º – Torna-se obrigatório ao substituto tributário enviar, mensalmente, a
Declaração Mensal de Retenção na Fonte à Secretaria da Fazen-
da/Coordenação de Administração Tributária, até o décimo dia após a
data de recolhimento do tributo.

• Parágrafo acrescentado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.

§ 3º – O regime da substituição tributária (retenção na fonte) não exclui a
responsabilidade subsidiária do prestador do serviço pelo cumprimento
total ou parcial da obrigação tributária, nas hipóteses de não retenção ou
de retenção a menor do imposto devido.

• Inciso acrescentado pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.

SEÇÃO VI 

DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 122 – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza será lançado
com base na declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com crité-
rios e normas previstos nesta Lei.

§ 1º – A declaração é obrigatória, mesmo que não tenha ocorrido o fato
gerador do imposto, com a devida anotação no documentário fiscal.

§ 2º – Serão invalidadas as declarações irregularmente preenchidas, que
contenham borrões, rasuras ou escritas de modo ilegível, que venham a
prejudicar a análise do documento.

Art. 123 – O imposto será lançado:
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I – anualmente, pelo órgão fazendário, quando se tratar de prestação de
serviço por profissional autônomo;
II – mensalmente, quando se tratar da prestação de serviços por pessoa ju-
rídica.

SEÇÃO VII 

DO DOCUMENTÁRIO F ISCAL

Art. 124 – Os contribuintes do imposto ficam obrigados a manter em uso
escrita fiscal, destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não
tributados.

Art. 125 – Ficam instituídos os seguintes documentos fiscais:
I – Livro de Registro do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
II – Nota Fiscal de Prestação de Serviços;
III – Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços;
IV – Nota Fiscal Simpli f icada de Prestação de Serviços;
V – Nota Fiscal-Fatura  de serviços;
VI – Declaração Mensal de Retenção na Fonte.

• Inciso acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

§ 1º – Os documentos fiscais, bem como o Livro de Registro do imposto
somente poderão ser utilizados após autenticação pela repartição compe-
tente.

§ 2º – Os documento fiscais somente poderão ser confeccionados após
autorização da repartição competente e terão validade de 2 (dois) anos,
contados da data da autorização.

§ 3º – Quando o prestador de serviços, executar serviços com alíquota di-
ferenciada, devera discriminá-los na nota fiscal e escriturar com destaque
no Livro de Registro de ISS, sob pena de ser tributado pela alíquota mai-
or.

• Parágrafo acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

Art. 126 – Ato do Poder Executivo estabelecerá os modelos de livros,
notas fiscais e demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados
pelo contribuinte, devendo a escrituração fiscal ser mantida em cada um
dos seus estabelecimentos ou, na falta destes, em seu domicílio.
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Art. 127 – Compete ao Poder Executivo, através de ato administrativo,
permitir a dispensa de emissão de notas fiscais bem como da escrituração
de livros fiscais.

Art. 128 – Os regimes ou controles especiais de pagamento dos tributos,
de uso de documentos ou de escrituração, quando estabelecidos em bene-
fício dos contribuintes ou outras pessoas obrigadas ao cumprimento de
dispositivos da legislação tributária, serão cassados se os beneficiários
procederem de modo fraudulento no gozo das respectivas concessões.

§ 1º – É competente para determinar a cassação a mesma autoridade que o
for para a concessão.

§ 2º – Do ato que determinar a cassação caberá recurso, sem efeito sus-
pensivo, para a autoridade superior.

Art. 129 – Cada estabelecimento, ainda que pertencente ao mesmo con-
tribuinte, deverá possuir um livro de registro do imposto, bem como suas
próprias notas fiscais, relativamente às atividades nele desenvolvidas.

SEÇÃO VIII 

DAS ISENÇÕES

Art. 130 – São isentos do imposto:
I – o artista, artífice e o artesão;
II – o motorista profissional, proprietário de uma única viatura, por ele
própria dirigida, bem como as cooperativas que explorem transportes não
coletivos de passageiros;
III – a atividade ou espetáculos culturais exclusivamente promovidos por
entidades sem fins lucrativos;
IV – clubes culturais e e sportivos, legalmente constituídos, sem fins lu-
crativos e que não pertençam a entidade de classe;
V – a empresa pública e  a sociedade de economia mista deste Município.

SEÇÃO IX 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 131 – As infrações apuradas por meio de procedimento fiscal ficam
sujeitos às seguintes penalidades:
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I – no valor de 400 UFIR – Unidade Fiscal de Referência, por cada mês
em que ocorrer a infração:
a) pela falta de emissão de nota fiscal ou a não entrega ao tomador do
serviço;
b) pela emissão de nota fiscal sem autorização ou em desacordo com o
modelo oficial ou sem autenticação pela autoridade administrativa com-
petente.
II – no valor de 30 UFIR – Unidade Fiscal de Referência a falta de decla-
ração do contribuinte quando não tenha exercido atividade tributável, por
mês não declarado;
III – no valor de 1.000 UFIR – Unidade Fiscal de Referência a impressão
sem autorização prévia de cada talão de nota fiscal ou documento equi-
valente, aplicável ao impressor ou ao infrator, independente das medidas
penais cabíveis;
IV – no valor de 300 UF IR  – Unidade Fiscal de Referência:
a) a falta do Livro de Registro do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza;
b) a falta de escrituração do Livro de Registro do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza ou o seu uso sem a devida autenticação;
c) a ausência da apresentação de informações econômico-fiscais de inte-
resse da administração tributária municipal, conforme disposto em ato do
Poder Executivo.
V – no valor de 500 UF IR  – Unidade Fiscal de Referência para cada
mês, a falta da entrega ao prestador do serviço do comprovante de reten-
ção na fonte, quando obrigatória a retenção.
VI – no valor de 50% (cinqüenta por cento) do imposto atualizado:
a) a falta ou insuficiência na declaração e recolhimento, após o prazo pre-
visto em calendário fiscal;
b) a falta de retenção na fonte, quando obrigatória.
VII – no valor de 100% (cem por cento) do tributo atualizado:
a) a falta de recolhimento de imposto retido na fonte;
b) a sonegação verificada em face de documento, exame da escrita mer-
cantil e/ou fiscal ou elementos de qualquer natureza que a comprove.
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§ 1º – No concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas em con-
junto, uma para cada infração, ainda que capituladas no mesmo dispositi-
vo legal.

§ 2º – Na reincidência de infração específica, decorrente de obrigação
acessória, a multa será cobrada em dobro.
VIII – no valor de 100 UFIR – Unidade Fiscal de Referencia, por mês,
cumulativamente, a falta de entrega da declaração mensal de retenção na
fonte, no prazo.

• Inciso acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

CAPÍTULO III 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADES PREDIAL E TERRITORIAL

URBANA

SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR

Art. 132 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse a qual-
quer título de todo bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal
como definido em lei civil, situado na zona urbana do Município, possu-
indo alíquotas progressivas, como forma de atendimento à função social
da propriedade.

§ 1º – Considera-se zona urbana aquela definida em lei municipal, desde
que possua, no mínimo, dois dos melhoramentos indicados a seguir,
construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II – abastecimento de água;
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – rede de iluminação  pública, com ou sem posteamento para distri-
buição domiciliar;
V – escola primária ou  posto de saúde a uma distância máxima de 3
(três) quilômetros do imóvel considerado.
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§ 2º – As áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, ainda que localizadas
em zona rural, constantes de loteamento, destinadas à habitação, indús-
tria, comércio, recreação ou lazer, são também consideradas como zonas
urbanas para fins de incidência do imposto.

Art. 133 – A incidência do imposto alcança:
I – quaisquer imóveis localizados na zona urbana do Município, indepen-
dente de sua forma, estrutura, superfície, destinação ou utilização, ainda
que destinados ou utilizados em exploração econômica de qualquer tipo
ou natureza;
II – as edificações contínuas das povoações e as suas áreas adjacentes,
bem como os sítios e chácaras de recreio ou lazer, ainda que localizados
fora da zona urbana e nos quais a eventual produção não se destine ao
comércio;
III – os terrenos arruados ou não, sem edificação ou em que houver edifi-
cação interditada, paralisada, condenada, em ruínas ou em demolição, ou
que possa ser removida sem destruição ou alteração;
IV – os imóveis que não  atendam quaisquer exigências legais, regula-
mentares ou administrativas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Parágrafo único  – O fato gerador do  Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana considera-se ocorrido em primeiro de janeiro de cada
ano, exceto para as edificações construídas durante o exercício, cujo fato
gerador ocorre, inicialmente, na data de concessão do alvará de habite-se.

SEÇÃO II 

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 134– A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apura-
do anualmente, por um dos seguintes critérios:
I – avaliação cadastral, com base na declaração do contribuinte, ou de
ofício no caso de impugnação da declaração pela Fazenda Municipal;
II – arbitramento, nos casos previstos no Art. 137;
III – avaliação especial, nos casos do Art. 138.

§ 1º – A avaliação do imóvel, com base no cadastro imobiliário munici-
pal, será atualizada anualmente, segundo critérios técnicos usuais, pre-
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vistos em lei municipal, a fim de que o seu valor venal represente, efetiva
ou potencialmente, o valor de transação ou venda no mercado.

§ 2º – O Poder Executivo submeterá à apreciação da Câmara Municipal a
proposta fixando novos valores unitários padrão, salvo quando se tratar de
atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, quando po-
derão ser revistos por decreto do Poder Executivo.

Art. 135 – Para a fixação da base de cálculo do imposto o valor venal é
representado pelo valor unitário do metro quadrado, considerando-se:
I – para os terrenos, valor unitário uniforme para cada logradouro, segun-
do:
a) a área geográfica onde estiver situado;
b) os serviços ou equipamento públicos existentes;
c) a valorização do logradouro, tendo em vista o mercado imobiliário;
d) outros critérios técnicos, estabelecidos por ato do Poder Executivo.
II – para as edificações ou construções, valor unitário uniforme conforme
o tipo ou espécie, segundo:
a) a natureza da ocupação e o padrão construtivo;
b) a localização do imóvel;
c) os preços correntes de transação ou vendas ocorridas no mercado imo-
biliário;
d) outros critérios técnicos, estabelecidos por ato do Poder Executivo.

§ 1º – Para o levantamento e aprovação dos valores unitários padrão dos
terrenos e das construções ou edificações, segundo os critérios deste arti-
go, poderá o Poder Executivo contar com a participação de representantes
de órgãos de classe.

§ 2º – A unidade imobiliária que se limita com mais de um logradouro
será lançada, para efeito do pagamento do imposto, pelo logradouro mais
valorizado, independentemente do seu acesso.

§ 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer fatores de atuali-
zação para:

I – valorização do imóvel em função de:
a) situação do imóvel no logradouro;
b) arborização da área loteada ou dos espaços livres onde haja edificações
ou construções;
c) existência de elevadores, escadas rolantes ou monta-cargas;
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II – desvalorização do imóvel em função de:
a) obsolescência em virtude do tempo de construção;
b).condições topográficas desfavoráveis;
c) localização do loteamento ou imóveis situados em áreas de expansão
urbana.

• Alínea acrescentada pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

§ 4º – O total das correções referidas no § 3º não pode ensejar aumento ou
redução superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor venal apurado
na forma desta Lei.

Art. 136 – A base de cálculo do imposto é igual:
I – para os terrenos, ao produto da área do terreno pelo seu valor unitário
padrão;
II – para as edificações ou construções, à soma dos produtos das áreas do
terreno e da construção pelos respectivos valores unitários padrão;
III – para os imóveis que se constituem como edifícios de 3 (três) ou mais
pavimentos, à soma dos produtos da área de construção da unidade e de
sua área de uso privativo pelos respectivos valores unitários padrão, con-
siderando que:
a) a área de construção da unidade é igual à área de uso privativo, acres-
cida das áreas de uso comum dividida pelo número de unidades do edifí-
cio;
b) a área de uso privativo é a área interna da unidade imobiliária acrescida
das áreas de garagem ou vaga para automóvel sem inscrição cadastral;
c) o valor unitário da área de construção da unidade é o fixado na forma
do inciso II do Art. 135;
d) incluem-se neste inciso os edifícios divididos em apartamentos, salas,
conjunto de salas, andares vazados e demais divisões.

Parágrafo único – Na fixação da base de cálculo das edificações ou cons-
truções será observado que:
I – a área construída coberta seja o resultado da projeção ortogonal dos
contornos externos da construção;
II – a área construída descoberta, definida em ato do Poder Executivo,
seja enquadrada no mesmo padrão da construção principal, com redução
de 50% (cinqüenta por cento);
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III –as áreas das sobrelojas e mezaninos, definidos em ato do Poder Exe-
cutivo, sejam enquadradas no mesmo padrão da construção principal, com
uma redução de 40% (quarenta por cento).

Art. 137– Aplica-se o critério do arbitramento para a determinação do
valor venal, quando:
I – o contribuinte impedir o levantamento dos elementos necessários à
apuração do valor venal;
II – os imóveis se encontrem fechados e o contribuinte não for localizado.

Parágrafo único – Nos casos referidos  nos incisos I e II, o cálculo das
áreas do terreno e da construção será feito por estimativa, levando-se em
conta elementos circunvizinhos e enquadrando-se o tipo de construção
com o de edificações semelhantes.

Art. 138 – Aplica-se o critério de avaliação especial para a fixação do
valor venal, mediante requerimento do contribuinte, exclusivamente nos
casos de:
I – lotes desvalorizados devido a forma extravagante ou conformação to-
pográfica muito desfavorável;
II – terrenos alagadiços, pantanosos ou sujeitos a inundações periódicas;
III – terrenos que, pela natureza do solo, se tornem desfavoráveis à edifi-
cação, construção ou outra destinação;
IV – outras situações qu e possam conduzir à tributação injusta, definidas
em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único – A avaliação especial não se aplica quando no terreno
houver construção em área superior a 60% (sessenta por cento) da área do
terreno.

SEÇÃO III 

DAS ALÍQUOTAS

Art. 139 – O imposto é calculado a partir da aplicação de alíquotas pro-
gressivas constante da Tabela de Receita Nº II sobre a base de cálculo
apurada na forma desta Lei, as quais somente serão modificadas por lei
municipal.
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Art. 140 – A parte de terreno que exceder em 5 (cinco) vezes a área edifi-
cada ou construída, coberta ou não, fica sujeita à aplicação da alíquota
prevista para terrenos sem edificação.

SEÇÃO IV 

DO CONTRIBUINTE

Art. 141 – O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, o qual será noti-
ficado do lançamento.

§ 1º – Quando do lançamento, pode ser considerado responsável pelo im-
posto qualquer dos possuidores, diretos ou indiretos, sem prejuízo da res-
ponsabilidade solidária dos demais.

§ 2º – O espólio é responsável pelo pagamento do imposto incidente sobre
os imóveis que pertenciam ao de cujus.

§ 3º – A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto incidente
sobre os imóveis de propriedade do falido.

§ 4º – São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na
posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à
União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou quaisquer ou-
tras pessoas isentas ou imunes.

SEÇÃO V 

DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 142 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é
lançado anualmente com base em elementos cadastrais declarados pelo
contribuinte ou apurados pelo Poder Executivo, considerando-se regular-
mente notificado o sujeito passivo desde que tenham sido feitas publici-
dades, na imprensa, dando ciência ao público da emissão das respectivas
guias ou carnês de pagamento.

§ 1º – Quando o lançamento for efetuado via auto de infração é obrigató-
rio o cadastramento do imóvel com a especificação das áreas do terreno e
das edificações ou construções, após o julgamento administrativo do feito
ou o seu pagamento.
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§ 2º – O lançamento é efetuado na data da ocorrência do fato gerador e só
pode ser alterado, durante o curso do exercício, mediante a constatação de
ato ou fato que justifique sua alteração, por despacho da autoridade admi-
nistrativa.

§ 3º – A impugnação do lançamento não suspende a cobrança dos acrés-
cimos moratórios.

§ 4º – Na hipótese do § 3º poderá ser emitido novo carnê com os valores
relativos à parte não impugnada.

Art. 143 – O imposto é anual e a obrigação de paga-lo se transmite ao ad-
quirente do imóvel ou dos direitos reais a ele relativos, sempre se consti-
tuindo como ônus real que acompanha o imóvel em todas as suas muta-
ções de propriedade, domínio ou posse.

Art. 144– O imposto será lançado em moeda corrente ou em UFIR – Uni-
dade Fiscal de Referência.

Parágrafo único – No caso de débitos  relativos a exercícios anteriores ao
do lançamento o montante será quantificado em UFIR – Unidade Fiscal
de Referência, com base no valor desta, em janeiro do exercício a que se
referir o crédito tributário.

Art. 145 – O pagamento do imposto deve ser efetuado, na rede bancária
ou tesouraria municipal indicada na notificação de lançamento, nos prazos
estipulados no calendário fiscal.

§ 1º – O pagamento de cada parcela não pressupõe o pagamento da par-
cela anterior.

§ 2º – A falta de pagamento do imposto nas datas estabelecidas em regu-
lamento implica na incidência dos acréscimos legais previstos no Art. 24
desta Lei.

Art. 146 – Para os fatos geradores ocorridos no curso do exercício o im-
posto será calculado proporcionalmente ao número de meses que faltar
para completar o ano.

Art. 147 – Não será apreciado pelo Poder Executivo nenhum pedido de
alvará de construção, reforma, modificação, ampliação ou acréscimo de
área construída sem que o contribuinte faça prova do pagamento do im-
posto nos últimos 2 (dois) anos.
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SEÇÃO VI 

DO CADASTRO

Art. 148 – Serão obrigatoriamente inscritos no Cadastro Imobiliário todos
os imóveis existentes neste Município, ainda que sejam beneficiados por
imunidade ou isenção.

§ 1º – Imóveis, para efeito tributário, são todos aqueles tidos como unida-
des imobiliárias autônomas, constituídos de terreno com ou sem constru-
ção, que permitam uma ocupação ou utilização privativa ou pública, não
importando pertencer a um ou mais proprietários ou qual a sua destinação.

§ 2º – Para efeito de caracterização da unidade imobiliária, será conside-
rada a situação de fato do imóvel, independente da descrição contida no
respectivo título de propriedade, domínio ou posse.

Art. 149 – A inscrição, alteração ou baixa cadastral serão promovidas:
I – pelo proprietário, pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor;
II – pelo enfiteuta, usufrutuário ou fiduciário;
III – pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor no caso de imóvel
pertencente ao espólio, massa falida, massa liquidante ou sucessora;
IV – pelo compromissár i o  vendedor ou comprador, quando se tratar de
promessa de compra e venda;
V – pelo ocupante ou p osseiro de imóvel da União, Estados, Distrito Fe-
deral ou Municípios;
VI – de ofício, através de auto de infração ou pela autoridade administra-
tiva tributária.

§ 1º – A inscrição será efetuada através de petição ou formulário, cons-
tando as áreas do terreno e de construção, planta de situação, título de
propriedade, domínio ou posse, e outros elementos exigidos em ato do
Poder Executivo.

§ 2º – As alterações relativas à propriedade, domínio útil ou posse do
imóvel, bem como às suas características físicas, destinação ou utilização,
serão obrigatoriamente comunicadas à autoridade administrativa tributa-
ria, que fará as devidas anotações no cadastro imobiliário.

§ 3º – A baixa de inscrição será requerida mediante petição ou formulá-
rio, e apenas nos seguintes casos:
I – erro de lançamento que justifique o cancelamento;
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II – remembramento de lotes em loteamento já aprovado e inscrito, após
despacho do órgão competente;
III – remembramento de unidades imobiliárias autônomas inscritas, após
despacho do órgão competente;
IV – alteração de unidad e s  imobiliárias autônomas que justifique o can-
celamento, após despacho do órgão competente.

§ 4º – O prazo para inscrição, alteração ou baixa é de 30 (trinta) dias, a
contar do ato ou fato que lhes deu origem.

§ 5º – A inscrição, alteração ou baixa de ofício serão efetuadas se cons-
tatada qualquer infração a esta Lei, após o prazo estabelecido no § 4º.

§ 6º – A comunicação das alterações no imóvel por iniciativa do contri-
buinte, se implicar na redução ou isenção do imposto, só será admitida
mediante a comprovação do erro em que se fundamentou o lançamento.

Art. 150 – As edificações ou construções realizadas sem licença munici-
pal ou em desobediência às normas vigentes, serão inscritas e lançadas
para efeito de incidência do imposto.

§ 1º – A inscrição e os efeitos tributários referidos neste artigo não criam
direitos ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor a qual-
quer título, bem como não exclui o direito do Município de promover a
adaptação da edificação e da construção às normas legais ou a sua demo-
lição, independente das medidas cabíveis.

§ 2º – Não será fornecido o alvará de habite-se, relativo à nova constru-
ção, e nem qualquer alvará para reconstrução, reforma, ampliação, modi-
ficação ou acréscimo de área construída, antes da inscrição ou anotação
das alterações do imóvel no cadastro imobiliário municipal.

Art. 151 – Considera-se domicílio tributário:
I – no caso de terreno sem construção, o que for escolhido e informado
pelo contribuinte;
II – no caso de terreno com construção, o local onde estiver situado o
imóvel ou o endereço do contribuinte, por sua opção.

Art. 152 – Observar-se-á, no que couber, as disposições do Art. 3º ao Art.
9º desta Lei.
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Parágrafo único  – O Poder Executivo  expedirá os atos administrativos
necessários à regulamentação destas normas referentes à inscrição no ca-
dastro imobiliário.

SEÇÃO VII 

DAS ISENÇÕES

Art. 153 – São isentos do imposto:
I – o imóvel único de propriedade de ex-combatente, que tenha participa-
do em operações de guerra, no último conflito mundial, e que sirva exclu-
sivamente à sua moradia;
II – o imóvel único de propriedade de servidor público municipal, ativo
ou inativo, com mais de 2 (dois) anos no serviço público deste município,
e que sirva exclusivamente à sua moradia;
III – as sedes das associações comunitárias e dos clubes de serviços cuja
finalidade, nos termos dos respectivos estatutos e tendo em vista os atos
efetivamente praticados, esteja voltada para o desenvolvimento da comu-
nidade e não tenha finalidade lucrativa, nos termos do regulamento;
IV – as sedes dos clubes  culturais e esportivos, legalmente constituídos e
que não tenham finalidade lucrativa nem pertençam a associação de clas-
se;
V – o prédio ou unidad e  autônoma cedido gratuitamente, em sua totali-
dade, para o uso da União, do Estado e do Município;
VI – os prédios de propriedade de empresa pública e de sociedade de eco-
nomia mista deste Município;
VII – os imóveis residenciais cujo valor do tributo não ultrapasse o equi-
valente a 10 (dez) UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

SEÇÃO VIII 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 154 – São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis da
aplicação das seguintes penalidades:
I – no valor de 40 (quarenta) UFIR – Unidade Fiscal de Referência, a
falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, do domicílio tributário do
contribuinte;
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II – no valor de 50% (cinqüenta por cento) do tributo atualizado:
a) a falta de pagamento do imposto no prazo estabelecido, quando não
culminada penalidade mais grave;
b) a falta de declaração do imóvel para fins de inscrição cadastral e lan-
çamento, no prazo de 30 (trinta) dias;
c) a falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, do término de refor-
mas, ampliações, modificações no uso do imóvel que implique mudança
na base de cálculo ou nas alíquotas.
III – no valor de 100% (cem por cento) do tributo atualizado:
a) a falsidade ou informações inverídicas nos pedidos de imunidade ou
isenção, no todo ou em parte;
b) o gozo indevido de imunidade ou isenção no pagamento do imposto;
c) prestar informações falsas ou omitir dados que possam prejudicar o
cálculo do imposto.

CAPÍTULO IV 

DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER V IVOS  DE BENS IMÓVEIS

SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR

Art. 155 – O imposto sobre a transmissão inter vivos de bens, a qualquer
título, por ato oneroso, tem como fato gerador:
I – a transmissão de bens imóveis, por natureza ou acessão física;
II – a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
III – a cessão de direitos de aquisição relativos às transmissões referidas
nos incisos anteriores.

SEÇÃO II 

DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 156 – O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos,
quando:
I – realizada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em pa-
gamento de capital nela subscrito;



Prefeitura Municipal de Camaçari

60

II – decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídi-
ca.

§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica ad-
quirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens
imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrenda-
mento mercantil.

§ 2º – Considera-se caracterizada a preponderância quando mais de 50%
(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente,
nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição,
decorrer das transações mencionadas no § 1º.

§ 3º – Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aqui-
sição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, a preponderância referida no
§ 2º será apurada levando-se em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes
à data de aquisição.

§ 4º – Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devi-
do o imposto, atualizado monetariamente, nos termos da lei vigente à data
da aquisição, sobre o valor dos bens ou direitos, nessa data.

§ 5º – O disposto no § 1º não se aplica à transmissão de bens ou direitos
quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa
jurídica alienante.

SEÇÃO III 

DA BASE DE CÁLCULO

Art. 157 – A base de cálculo do imposto é:
I – nas transmissões em geral, a título oneroso, o valor dos bens ou di-
reitos transmitidos, desde que com eles concorde a Fazenda Pública Mu-
nicipal;
II – na arrematação judicial ou administrativa, adjudicação, remição ou
leilão, o preço do maior lance, quando a transferência do domínio se fizer
para o próprio arrematante;
III – nas transferências de domínio, em ação judicial, inclusive declarató-
ria de usucapião, o valor real apurado;
IV – nas dações em pag amento, o valor venal do imóvel dado para solver
os débitos, não importando o montante destes;
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V – nas permutas, o va lo r venal de cada imóvel permutado;
VI – na instituição ou extinção de fideicomisso e na instituição de usu-
fruto, o valor venal do imóvel, apurado no momento de sua avaliação,
quando da instituição ou extinção referidas, reduzido à metade;
VII – na transmissão do domínio útil, o valor do direito transmitido;
VIII – nas cessões inter vivos de direitos reais relativos a imóveis, o valor
venal do imóvel no momento da cessão;
IX – no resgate da enfit euse, o valor pago, observada a lei civil.

Parágrafo único – Nas arrematações judiciais, inclusive adjudicações e
remições, a base de cálculo não poderá ser inferior ao valor da avaliação
judicial e, não havendo esta, ao valor da avaliação administrativa.

Art. 158 – O valor venal, exceto os casos expressamente consignados em
lei e no regulamento, será o decorrente de avaliação de iniciativa da Fa-
zenda Pública Municipal, ressalvado o direito do contribuinte requerer
avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

§ 1º – A Secretaria Municipal da Fazenda utilizará as tabelas de preços
para avaliação dos imóveis, cujos valores servirão de teto mínimo, ressal-
vada a avaliação contraditória.

§ 2º – As tabelas referidas no § 1º serão elaboradas considerando-se,
dentre outros elementos, os seguintes:
I – preços correntes das transações e das ofertas de vendas no mercado;
II – custos de construção e reconstrução;
III – zona em que se situe o imóvel;
IV – outros critérios téc n i cos definidos em ato do Poder Executivo.

SEÇÃO IV 

DAS ALÍQUOTAS

Art. 159 – As alíquotas do imposto são:
I – 1,5% (um e meio por cento) para as transmissões relativas a financia-
mento do Sistema Financeiro de Habitação;
II – 3% (três por cento) nas demais transmissões a título oneroso.

Parágrafo único – Nas transmissões compreendidas no Sistema Financei-
ro de Habitação, sobre o valor da base de cálculo excedente ao do inciso
I, a alíquota será de 3% (três por cento).
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SEÇÃO V 

DO CONTRIBUINTE

Art. 160 – São contribuintes do imposto:
I – nas transmissões, por ato oneroso, o adquirente;
II – nas cessões de direitos, o cessionário;
III – nas permutas, cada um dos permutantes.

Art. 161 – São responsáveis solidários pelo pagamento do imposto:
I – o transmitente;
II – o cedente;
III – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativa-
mente aos atos por eles ou perante eles praticados, em razão de seu ofício,
ou pelas omissões de que forem responsáveis.

Art. 162 – Os serventuários que tiverem de lavrar instrumentos translati-
vos de bens e direitos sobre imóveis, de que resulte a obrigação de pagar
o imposto, exigirão que lhes seja apresentado o comprovante do seu re-
colhimento ou do reconhecimento da não incidência ou do direito à isen-
ção, conforme dispuser o regulamento.

Parágrafo único – Serão transcritos nos instrumentos públicos, quando
houver a obrigação de pagar o imposto antes da sua lavratura, elementos
que comprovem esse pagamento ou reconhecimento da não incidência ou
isenção.

Art. 163 – Nas transações em que figurem como adquirentes ou cessioná-
rios, pessoas imunes ou isentas, a comprovação do pagamento do imposto
será substituída por certidão, expedida pela autoridade tributária, como
dispuser o regulamento.

SEÇÃO VI 

DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 164 – O imposto será lançado através de Guia de Informação, segun-
do modelo aprovado em ato do Poder Executivo, que disporá ainda sobre
a forma e o local de pagamento.

Art. 165 – O imposto será pago:
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I – antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento hábil que ser-
vir de base à transmissão;
II – até 30 (trinta) dias, contados da data da decisão transitada em julga-
do, se o título aquisitivo for decorrente de decisão judicial.

Art. 166 – O imposto será restituído, no todo ou em parte, na forma que
dispuser o regulamento, nas seguintes hipóteses:
I – quando não se realizar o ato ou o contrato em virtude do qual houver
sido pago;
II – quando declarada a nulidade do ato ou contrato em virtude do qual o
imposto houver sido pago em decisão judicial transitada em julgado;
III – quando for reconhecida, posteriormente ao pagamento do imposto, a
não incidência ou o direito à isenção;
IV – quando o imposto houver sido pago a maior.

SEÇÃO VII 

DAS ISENÇÕES

Art. 167– Ficam isentos do imposto:
I – a aquisição de imóvel único por ex-combatente, que tenha participado
em operações de guerra no último conflito mundial, e que se destine ex-
clusivamente à sua moradia;
II – a aquisição de imóvel único por de servidor público municipal, ativo
ou inativo, com mais de 2 (dois) anos no serviço público deste município,
e que se destine exclusivamente à sua moradia.

SEÇÃO VIII 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 168– São infrações as ações ou omissões que induzam à falta de lan-
çamento ou que resultem em lançamento de valor inferior ao real valor da
transmissão ou cessão de direitos, sujeitando o infrator à penalidade de
100% (cem por cento) do tributo atualizado.
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TÍTULO II 

DAS TAXAS

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 169 – As taxas têm como fato gerador o exercício regular do Poder
de Polícia ou a utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos espe-
cíficos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

Art. 170 – As taxas classificam-se em:
I – Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia;
II – Taxas pela Utilização de Serviços Públicos.

Art. 171 – As taxas são devidas por quem efetivamente requerer, motivar
ou der início à prática de quaisquer dos serviços específicos a que se refe-
rem.

Art. 172 – O servidor municipal, qualquer que seja seu cargo, função ou
vínculo, que prestar o serviço, realizar a atividade ou formalizar o ato
pressuposto dos fatos geradores, responderá solidariamente pelo seu pa-
gamento, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

CAPÍTULO II 

DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR

Art. 173 – A taxa de licença é devida em decorrência da atividade da ad-
ministração pública que, no exercício regular do poder de polícia, regule a
prática do ato ou abstenção de fato em razão do interesse público concer-
nente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localiza-
ção de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços,
ao exercício de atividades dependentes de concessão ou autorização do
poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urba-
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nístico, à estética da cidade, à tranqüilidade pública ou ao respeito à pro-
priedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único – No exercício da ação reguladora a que se refere este
artigo, as autoridades municipais, visando conciliar a atividade pretendida
com o planejamento físico e o desenvolvimento sócio-econômico do Mu-
nicípio, levarão em conta, entre outros fatores:
I – o ramo da atividade a ser exercida;
II – a localização do estabelecimento, se for o caso;
III – os benefícios resultantes para a comunidade.

Art. 174– A taxa será exigida nos casos de concessão de licença para:
I – localização e funcionamento de estabelecimentos;
II – exercício de comércio eventual ou ambulante;
III – exploração de atividade ou ocupação de áreas em vias e logradouros
públicos;
IV – publicidade nas via s  e logradouros públicos e em locais expostos ao
público;
V – execução de obras,  loteamentos e arruamentos.

§ 1º – O pedido de alvará de licença obedecerá às normas do Código de
Polícia Administrativa.

§ 2º – O exercício de qualquer atividade sem o respectivo alvará de licen-
ça não desobriga o poder público da cobrança do crédito tributário, nem
da aplicação das penalidades cabíveis.

§ 3º – As licenças expedidas de acordo com os incisos I a IV serão reno-
vadas anualmente, com vistas a garantir as condições estabelecidas no ca-
put do Art. 173.

§ 4º – A taxa a que se refere o inciso I será cobrada com a majoração de
50% (cinqüenta por cento) quando se tratar de estabelecimentos que in-
dustrializem, transportem, armazenem ou comercializem produtos quími-
cos ou petroquímicos, bem como suas respectivas centrais de manutenção,
tratamento ou utilidades e estabelecimentos que explorem atividades de
armazenamento e ou venda de produtos inflamáveis, corrosivos ou explo-
sivos.

Art. 175– Nenhuma pessoa física ou jurídica que opere no ramo da pro-
dução, industrialização, comercialização ou prestação de serviços poderá
iniciar suas atividades no Município, sejam elas permanentes, intermi-
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tentes ou temporárias, exercidas ou não em estabelecimentos fixos, sem
prévia licença da Prefeitura.

Art. 176 – A incidência da taxa de licença independe:
I – da existência de estabelecimento fixo;
II –do cumprimento de exigência legal ou regulamentar, ou do efetivo e
contínuo exercício da atividade;
III – da expedição do alvará, desde que decorrido o prazo do inciso I do §
4º do Art. 5º.

Parágrafo único  – A taxa será calculada proporcionalmente ao número
de meses de sua validade.

Art. 177 – O contribuinte que, sistematicamente se recusar a exibir à fis-
calização livros e documentos fiscais, embaraçar ou procurar ilidir, por
qualquer meio, a apuração dos tributos, terá licença ou inscrição de seu
estabelecimento suspensa ou cassada, sem prejuízo das demais penalida-
des cabíveis.

SEÇÃO II 

DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 178 – A taxa de licença não incide sobre:
I – as obras públicas de qualquer natureza;
II – os loteamentos e arruamentos promovidos pelo poder público, dire-
tamente ou através de órgãos da administração indireta.

SEÇÃO III 

DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA

Art. 179 – A taxa de licença será cobrada pela aplicação sobre o valor da
UFIR – Unidade Fiscal de Referência, nos valores previstos nas Tabelas
de Receita Nº III a VII.

SEÇÃO IV 

DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 180 – A cobrança da taxa de licença será feita por meio de guia pró-
pria.
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Art. 181 – A cassação, restrição ou qualquer outra modificação nos ter-
mos, prazos, locais ou quaisquer outros elementos da licença não exone-
ram o contribuinte do pagamento da taxa respectiva nem dão direito à
restituição do valor pago.

SEÇÃO V 

DAS ISENÇÕES

Art. 182– Ficam isentos do pagamento da taxa de licença os seguintes
atos e atividades:
I – pela localização e funcionamento:
a) a atividade de artífice ou artesão exercida em sua própria residência,
sem empregado;
b) as associações de classe e as entidades sindicais dos trabalhadores;
c) os cegos, mutilados, excepcionais e inválidos, pelo exercício de peque-
no comércio, arte ou ofício;
d) os templos de qualquer culto;
e) a empresa pública e a sociedade de economia mista deste Município.
II – nas vias e logradouros públicos, pela publicidade em engenhos publi-
citários próprios:
a) de caráter patriótico;
b) concernente à segurança nacional;
c) referente às campanhas eleitorais, observada a legislação eleitoral em
vigor;
d) educacional e de saúde pública.
III – a ocupação de áreas em vias e logradouros públicos por:
a) feiras de livros, exposições, concertos, palestras, conferências e demais
atividades de caráter notoriamente cultural e científica;
b) exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de
cunho notoriamente religioso;
c) candidatos e representantes de partidos políticos em fase de campanha,
observada a legislação eleitoral em vigor.
d) eventos comunitários para angariar fundos, promovidos por associa-
ções de bairros, entidades filantrópicas, estudantis, ou de classe traba-
lhista, por tempo não superior a 24 (vinte e quatro) horas.
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Parágrafo único – A isenção não aproveita aos casos de não recolhimento
voluntário, dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou terceiro em
favor daquele, sujeitando o infrator ou infratores, ao pagamento de multa
no valor de 100% do valor do tributo devido, atualizado.

• Parágrafo acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

SEÇÃO VI 

DAS PENALIDADES

Art. 183 – As infrações apuradas por meio de procedimento fiscal ficam
sujeitas às seguintes penalidades:
I – no valor de 50% da taxa atualizada a falta de recolhimento após o pra-
zo previsto em calendário fiscal;
II – no valor de 100% da taxa atualizada da sonegação verificada em
qualquer documento fiscal.

• Seção, Artigo e Incisos acrescentados pela Lei nº 423 de 10 de dezembro
de 1998. Os artigos seguintes foram renumerados, conforme disposto no
Art. 11 da Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.

CAPÍTULO III 

DAS TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SEÇÃO I 

DAS D ISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 184 – As taxas pela utilização de serviços públicos incidem sobre a
prestação de serviços públicos municipais, específicos e divisíveis, efeti-
vamente prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, relativos a:
I – limpeza e conservação públicas;
II – iluminação pública.

Parágrafo único – Aplicam-se às taxas  pela utilização de serviços públi-
cos os dispositivos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU, concernentes á inscrição, ao pagamento, à fis-
calização, à repetição de indébito e ás penalidades.

• Parágrafo modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Redação
anterior.
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SEÇÃO II 

DA TAXA DE L IMPEZA E CONSERVAÇÃO

Art. 185 – A Taxa de Limpeza e Conservação tem como fato gerador, a
prestação dos seguintes serviços municipais:
I – coleta e remoção de resíduos sólidos inertes classe III, tipo domiciliar
(NBR 10004 – ABNT de setembro de 1987);
II – tratamento e destinação final dos resíduos referidos no inciso anteri-
or;
III – conservação e manutenção dos logradouros e dos equipamentos pú-
blicos.

Art. 186– O Contribuinte da Taxa de Limpeza e Conservação é o propri-
etário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, dos se-
guintes bens abrangidos pelos serviços a que se referem a taxa:
I – unidade imobiliária edificada ou não, lindeira à via ou logradouro pú-
blico;
II – barraca ou banca que explore o comércio informal;
III – box de mercado.

§ 1º – São também contribuintes da Taxa de Limpeza e Conservação os
promitentes compradores imitidos na posse dos bens, os posseiros e os
ocupantes dos bens beneficiários do serviço.

§ 2º – Considera-se também lindeira a unidade imobiliária que tem acesso
a via ou logradouro público através de rua ou passagem particular, entra-
das de vilas ou assemelhados.

Art. 187 – A base de cálculo da Taxa de Limpeza e Conservação é o
custo dos serviços de coleta, remoção, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos e conservação e manutenção das vias e dos equipamentos
públicos, a ser rateado entre os contribuintes, em função:
I – da área construída, da localização e da utilização, tratando-se de imó-
vel com construção;
II – da área e da localização, tratando-se de terreno;
III –da localização e da utilização, tratando-se de barraca ou banca e de
box de mercado.



Prefeitura Municipal de Camaçari

70

Parágrafo único – O cálculo da Taxa de Limpeza e Conservação será
efetuado em conformidade com a Tabela de Receita Nº VIII, anexa a esta
Lei.

Art. 188 – Serão regidos por regulamento próprio e obedecerão às normas
expedidas pela entidade pública a quem couber a realização dos serviços,
a coleta, remoção e destinação final de:
I – resíduos sólidos classe II (NBR 10004 – ABNT de setembro de 1987);
II – resíduos sólidos classe III (NBR 10004 – ABNT de setembro de
1987), não contemplados no Art. 185;
III – resíduos de estabelecimentos de saúde, conforme classificação do
CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente;

Art. 189 – A Taxa será lançada em 1º de janeiro de cada exercício, em
nome do contribuinte, e será recolhida isoladamente ou em conjunto com
o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

§ 1º – No caso de construção nova, o lançamento será efetuado a partir da
data de emissão do alvará de habite-se.

§ 2º – O pagamento da Taxa de Limpeza e Conservação não exclui o pa-
gamento de Preço Público relativo a serviços individuais de remoção de
entulhos, podas de árvores, ou quaisquer serviços especiais prestados pelo
Município.

Art. 190 – Ficam isentos da Taxa de Limpeza e Conservação as pessoas
físicas e jurídicas imunes ou isentas do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana.

SEÇÃO III 

DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Art. 191 – A Taxa de Iluminação Pública tem como fato gerador a presta-
ção dos serviços de iluminação pública de vias e logradouros públicos si-
tuados no Município.

Parágrafo único – Entende-se por iluminação pública aquela que esteja
direta e regularmente ligada à rede de distribuição de energia elétrica da
empresa concessionária e sirva às vias ou logradouros públicos.

Art. 192 – Contribuinte da Taxa de Iluminação Pública é o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imo-
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biliária edificada ou não, lindeira às vias ou logradouros públicos servi-
dos por iluminação pública.

§ 1º – São também contribuintes da Taxa de Iluminação Pública os pro-
mitentes compradores imitidos na posse dos imóveis, os posseiros e os
ocupantes dos imóveis beneficiários do serviço.

§ 2º – Considera-se também lindeira a unidade imobiliária que tem acesso
a via ou logradouro público através de rua ou passagem particular, entra-
das de vilas ou assemelhados.

Art. 193 – A base de cálculo da Taxa de Iluminação Pública é o custo dos
serviços de iluminação das vias e logradouros públicos a ser rateado entre
os contribuintes em função do número de unidades imobiliárias, lindeiras
às vias ou logradouros públicos servidos por iluminação pública.

§ 1º – O custo dos serviços de iluminação pública compreende:
a) despesas mensais com energia consumida pelos serviços de iluminação
pública;
b) despesas mensais com administração, operação e manutenção dos ser-
viços de iluminação pública;
c) quotas mensais de depreciação de bens e instalações do sistema de ilu-
minação pública;
d) quotas mensais de investimentos destinados a suprir encargos financei-
ros para a expansão, melhoria ou modernização do sistema de iluminação
pública.

§ 2º – O valor da Taxa de Iluminação Pública será o constante da Tabela
de Receita N° IX.

§ 3º – A parcela mensal da Taxa de Iluminação Pública não poderá exce-
der a 15% (quinze por cento) do valor do consumo de energia elétrica do
contribuinte no respectivo mês, para os imóveis com construção.

§ 4º – Para os imóveis que constituem-se de terreno, sem construção, a
Taxa será recolhida em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana.

§ 5º – Fica o poder executivo obrigado a criar mecanismo de comunicação
que permita ao contribuinte reclamar de modo fácil e rápido quando da
não prestação dos serviços definidos no Art. 191.
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Art. 194 – Ficam isentos do pagamento da Taxa de Iluminação Pública –
TIP, os consumidores até 50 (cinqüenta) quilowatts mensais.

• Dispositivo modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998. Reda-
ção anterior.

Art. 195 – O Poder Executivo poderá celebrar convênio com qualquer
empresa concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica para
promover a cobrança da taxa.
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TÍTULO III 

DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I 

DO FATO GERADOR

Art. 196 – A contribuição de melhoria tem como fato gerador a execução
pelo Município, de obra pública, que resulte em valorização do imóvel.

§ 1º – Considera-se ocorrido o fato gerador no momento do início de uti-
lização da obra pública para os fins a que se destinou.

§ 2º – O Executivo determinará as obras públicas que justifiquem a co-
brança da contribuição de melhoria.

SEÇÃO II 

DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA

Art. 197 – A contribuição de melhoria será calculada levando-se em conta
a despesa realizada com a obra pública, que será rateada entre os imóveis
beneficiados, proporcionalmente ao valor venal de cada imóvel.

Parágrafo único – O valor global da despesa realizada com a obra terá
sua expressão monetária atualizada à época do lançamento do tributo.

SEÇÃO III 

DO CONTRIBUINTE

Art. 198 – O contribuinte da contribuição de melhoria é o proprietário,
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do imóvel benefi-
ciado pela obra pública.
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SEÇÃO IV 

DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO

Art. 199 – A contribuição de melhoria será lançada de ofício, em nome
do contribuinte, com base nos elementos constantes do cadastro imobiliá-
rio.
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TÍTULO IV 

DAS RENDAS DIVERSAS

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 200 – Além da receita tributária de impostos, taxas e contribuições
de melhoria da competência privativa do Município constituem rendas di-
versas:
I – receita patrimonial proveniente de:
a) receita imobiliária de laudêmios, foros, arrendamento, aluguéis e ou-
tras;
b) rendas de capitais;
c) outras receitas patrimoniais;
II – receita industrial proveniente de:
a) receitas de serviços públicos;
b) rendas de mercados;
c) rendas de cemitérios;
III – transferências correntes da União e do Estado;
IV – receitas diversas p rovenientes de:
a) multas por infrações a leis e regulamentos e multas de mora e juros;
b) receitas de exercícios anteriores;
c) dívida ativa;
d) outras receitas diversas;
V – receitas de capital p rovenientes de:
a) alienação de bens patrimoniais;
b) transferência de capital;
c) auxílios diversos.

Parágrafo único – Constituem receita s  diversas a serem recolhidas aos
cofres públicos, como rendas do Município, as percentagens sobre a co-
brança da dívida ativa do Município, pagas pelos devedores ou qualquer
importância calculada sobre valores da receita municipal.
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Art. 201 – As rendas diversas serão lançadas e arrecadadas de acordo
com as normas estabelecidas em regulamento baixado pelo Poder Execu-
tivo.

CAPÍTULO II 

DOS PREÇOS PÚBLICOS

Art. 202 – Fica o Poder Executivo autorizado a fixar tabelas de preços
públicos a serem cobrados:
I – pelos serviços de natureza industrial, comercial e civil, prestados pelo
Município em caráter de empresa e passíveis de serem explorados por
empresas privadas;
II – pela utilização de serviço público municipal como contraprestação de
caráter individual;
III – pelo uso de bens e áreas de domínio público;
IV – pela exploração de  serviço público municipal sob o regime de con-
cessão ou permissão.

§ 1º – São serviços municipais compreendidos no inciso I:
a) transporte coletivo;
b) mercados e entrepostos;
c) matadouros;
d) fornecimento de energia.

§ 2º – Ficam compreendidos no inciso II:
a) fornecimento de cadernetas, placas, carteiras, chapas, plantas fotográfi-
cas, heliográficas e semelhantes;
b) prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de
terrenos, avaliação de propriedade imobiliária e prestação de serviços di-
versos;
c) prestação de serviços de expediente;
d) outros serviços.

§ 3º – Pelo uso de bem público, ficam sujeitos à tabela de preços, como
permissionário, os que:
a) ocuparem a qualquer título ou arrendarem áreas pertencentes ao patri-
mônio do Município;
b) utilizarem área de domínio público.
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§ 4º – A enumeração referida nos parágrafos anteriores é meramente
exemplificativa, podendo ser incluídos no sistema de preços serviços de
natureza semelhante prestados pelo Município.

Art. 203 – A fixação dos preços para os serviços prestados exclusiva-
mente pelo Município terá por base o custo unitário.

Art. 204 – Quando não for possível a obtenção do custo unitário, para a
fixação do preço será considerado o custo total do serviço verificado no
último exercício, a flutuação nos preços de aquisição dos fatores de pro-
dução do serviço e o volume de serviço prestado e a prestar.

§ 1º – O volume do serviço será medido, conforme o caso, pelo número
de utilidades produzidas ou fornecidas pela média de usuários atendidos e
outros elementos pelos quais se possa apurá-lo.

§ 2º – O custo total compreenderá o custo de produção, manutenção e
administração do serviço e bem assim as reservas para recuperação do
equipamento e expansão do serviço.

Art. 205 – Fica o Poder Executivo autorizado a fixar os preços dos servi-
ços até o limite da recuperação do custo total e, além desse limite, a fixa-
ção dependerá de lei.

Art. 206 – Os serviços públicos municipais sejam de que natureza forem,
quando sob regime de concessão, e a exploração de serviços de utilidade
pública, terão a tarifa e preço fixados por ato do Poder Executivo, na for-
ma da lei.

Art. 207 – O não pagamento dos débitos resultantes do fornecimento de
utilidades produzidas ou do uso das instalações e bens públicos, em razão
da exploração direta de serviços municipais, acarretará, decorridos os
prazos regulamentares, o corte do fornecimento ou a suspensão do uso.

Parágrafo único – O corte do fornecimento ou a suspensão do uso de que
trata este artigo é aplicável, também, nos casos de outras infrações prati-
cadas pelos consumidores ou usuários, previstas no Código de Polícia
Administrativa ou regulamento específico.

Art. 208 – Aplicam-se aos preços, no que couber, todos os dispositivos da
presente Lei.
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TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 209 – Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá concorrer a forne-
cimento de materiais e serviços, vender diretamente ou participar de lici-
tação para execução de obra pública sem que se ache quitado com a Fa-
zenda Municipal, quanto a tributos cujo pagamento esteja obrigado, nos
últimos 5 (cinco) anos.

Parágrafo único – A exigência contida  neste artigo estende-se, obrigato-
riamente, à expedição de qualquer alvará de licença.

Art. 210 – Os valores referentes a tributos, multas e outros acréscimos le-
gais, estabelecidos em quantias fixas, serão calculados com base na UFIR
– Unidade Fiscal de Referência, instituída pelo Governo Federal.

Art. 211 – O Poder Executivo expedirá, por decreto, consolidação de
texto único do presente Código, relativo às leis posteriores que lhe modi-
ficarem a redação, repetindo esta providência até 31 (trinta e um) de ja-
neiro de cada ano.

Art. 212 – Os regulamentos baixados para execução da presente Lei são
da competência do Chefe do Poder Executivo e não poderão criar direitos
e obrigações novas nela previstos, limitando-se às providências necessári-
as à mais fácil execução de suas normas.

Art. 213 – A Secretaria Municipal da Fazenda orientará a aplicação da
presente Lei, expedindo as necessárias instruções mediante Portaria.

Art. 214 – Enquanto não forem baixados os atos administrativos, perma-
necem em vigor aqueles que disponham sobre a matéria ou assunto, no
que não conflitar com esta Lei.

Art. 215 – O exercício financeiro, para os efeitos fiscais, corresponderá
ao ano civil.

Art. 216 – Quando não inscritos em dívida ativa, os créditos fiscais de um
exercício, que forem pagos nos exercícios subsequentes, constituirão ren-
das de exercício anteriores.

Art. 217 – Ficam aprovadas as Tabelas de Receita de números I a IX.
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Art. 218 – A presente Lei, que constitui-se Código Tributário do Municí-
pio, entrará em vigor em 1º de janeiro de 1998, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a Lei n° 231/91, de 20 de dezembro de 1991,
e suas alterações posteriores.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Camaçari, em 22 de dezembro de
1997.

JOSÉ EUDORO REIS TUDE
Prefeito Municipal
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LISTA DE SERVIÇOS

01 – Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radiotera-
pia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres.

02 – Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratório de análise, ambulatórios,
prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de re-
cuperação e congêneres.

• Item da Lista de Serviços modificado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro
de 1998. Redação Anterior.

03 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmen e congêneres.

04 – Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (pró-
tese dentária).

05 – Assistência médica e congêneres previstos nos itens 1, 2 e 3 desta
Lista, prestados através de planos de medicina de grupo e convêni-
os, inclusive com empresas para assistência a empregados.

06 – Planos de saúde, prestados por empresas que não esteja incluída no
item 5 desta Lista e que se cumpram através de serviços prestados
por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pago por esta,
mediante indicação do beneficiário do plano.

07 – Médicos veterinários.

08 – Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e congêneres.

09 – Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento,
alojamento e congêneres, relativos a animais.

10 – Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicuros, tratamento de pele,
depilação e congêneres.

11 – Banhos, duchas, saunas, massagens, ginásticas e congêneres.

12 – Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.

13 – Limpeza e dragagem de portos, rios e canais.

14 – Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, inclusive vias pú-
blicas, parques e jardins.

15 – Desinfeção, imunização, higienização, desratização e congêneres.

16 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agen-
tes físicos e biológicos.

17 – Incineração de resíduos qualquer.



Prefeitura Municipal de Camaçari

81

18 – Limpeza de chaminés.

19 – Saneamento ambiental e congêneres.

20 – Assistência técnica.

21 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em ou-
tros itens desta Lista, organização, programação, planejamento, as-
sessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou
administrativa.

22 – Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica,
financeira ou administrativa.

23 – Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações,
coleta e processamento de dados de qualquer natureza.

24 – Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e
congêneres.

25 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

26 – Traduções e interpretações.

27 – Avaliação de bens.

28 – Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congê-
neres.

29 – Projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza.

30 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topogra-
fia.

31 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de
construção civil, de obras hidráulicas e outras semelhantes e res-
pectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou com-
plementares.

32 – Demolição.

33 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes,
portos e congêneres.

34 – Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, estimulação e outros
serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo e
gás natural.

35 – Florestamento e reflorestamento.

36 – Escoramento e contenção de encostas e serviços congêneres.
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37 – Paisagismo, jardinagem e decoração (exceto o fornecimento de mer-
cadorias, que fica sujeito ao ICMS).

38 – Raspagem, calafetação, polimento, lustração de pisos, paredes e di-
visórias.

39 – Ensino, instrução, treinamento, avaliação de conhecimentos, de
qualquer grau ou natureza.

40 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,
congressos e congêneres.

41 – Organização de festas e recepções: buffet (exceto o fornecimento de
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

42 – Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcio.

43 – Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

44 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros
e de planos de previdência privada.

45 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer
(exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funci-
onar pelo Banco Central).

46 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos da proprie-
dade industrial, artística ou literária.

47 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de fran-
quia (franchise) e de faturação (factoring) (excetuam-se os serviços
prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral).

48 – Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de
turismo, passeios, excursões, guias de turismo e congêneres.

49 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens imóveis não
abrangidos nos itens 44, 45, 46 e 47.

50 – Despachantes.

51 – Agentes da propriedade industrial.

52 – Agentes da propriedade artística ou literária.

53 – Leilão.

54 – Regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros, inspeção e
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguro; prevenção
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e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o pró-
prio segurado ou companhia de seguro.

55 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de
bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições fi-
nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco central).

56 – Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres.

57 – Vigilância ou segurança de pessoas e bens.

58 – Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens ou valores, dentro do
território do Município.

59 – Diversões públicas:
a) cinemas, taxi dancings e congêneres;

b) bilhares, boliches, corridas de animais e outros jogos;

c) exposições, com cobrança de ingresso;

d) bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam transmitidos, mediante
compra de direito para tanto, pela televisão, ou pelo rádio;

e) jogos eletrônicos;

f) competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, in-
clusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio ou pela televisão;

g) execução de música, individualmente ou por conjuntos.

60 – Distribuição e venda de bilhetes de loterias, cartões, pules ou cu-
pons de apostas, sorteios ou prêmios.

61 – Fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer pro-
cesso, para vias públicas ou ambientes fechados (exceto transmissão
radiofônicas ou de televisão).

62 – Gravação e distribuição de filmes e video-tapes.

63 – Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, du-
blagem e mixagem sonora.

64 – Fotografia e cinematografia, inclusive a revelação, ampliação, có-
pia, reprodução e trucagem.

65 – Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de
espetáculos, entrevistas e congêneres.

66 – Colocação de tapetes e cortinas, com material fornecido pelo usuá-
rio final do serviço.

67 – Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas, veículos, aparelhos e
equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica
sujeito ao ICMS).
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68 – Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veí-
culos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto o forneci-
mento de peças e partes, que fica sujeito ao ICMS).

69 – Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo
prestador de serviço fica sujeito ao ICMS).

70 – Recauchutagem ou regeneração de pneus para o usuário final.

71 – Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, la-
vagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, re-
corte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não desti-
nados à industrialização ou comercialização.

72 – Lustração de bens móveis quando o serviço for prestado para usuá-
rio final do objeto lustrado.

73 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,
prestados ao usuário final do serviço, exclusivamente com material
por ele fornecido.

74 – Montagem industrial, prestada ao usuário final do serviço, exclusi-
vamente com material por ele fornecido.

75 – Cópia ou reprodução, por quaisquer processos, de documentos e
outros papéis, plantas ou desenhos.

76 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litogra-
fia e fotolitografia.

77 – Colocação de molduras e afins, encadernação, gravação e douração
de livros, revistas e congêneres.

78 – Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.

79 – Funerais.

80 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário
final, exceto aviamento.

81 – Tinturaria e lavanderia.

82 – Taxidermia.

83 – Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento
de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por em-
pregados do prestador do serviço ou por trabalhador avulsos por ele
contratados.
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84 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planeja-
mento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de de-
senhos, textos e demais materiais publicitários (exceto sua impres-
são, reprodução ou fabricação).

85 – Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de
publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rá-
dios e televisão).

86 – Serviços portuários e aeroportuários; utilização de porto ou aero-
porto; atracação; capatazia; armazenagem interna, externa e especi-
al; suprimento de água, serviços acessórios; movimentação de mer-
cadorias fora do cais.

87 – Advogados.

88 – Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos.

89 – Dentistas.

90 – Economistas.

91 – Psicólogos.

92 – Assistentes sociais.

93 – Relações públicas.

94 – Cobrança e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos
autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de
títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimento de
posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos de
cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços
prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral).

95 – Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central:
fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrati-
vos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pa-
gamento de cheques; ordens de pagamento e de créditos, por qual-
quer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas
em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclu-
sive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadas-
tral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de
lançamento e de extratos de contas; emissão de carnês (neste item
não está abrangido o ressarcimento, à instituição financeira, de
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gastos com portes de correio, telegramas, telex e teleprocessamento,
necessários à prestação dos serviços).

96 – Transporte de natureza estritamente municipal.

97 – Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres (valor da ali-
mentação, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao im-
posto sobre serviço).

98 – Distribuição de bens de terceiros em representação de qualquer na-
tureza.

99 – Laboratório de Análises.

• Item da Lista de Serviços acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro
de 1998.
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TABELA DE RECEITA N° I

• Tabela de Receita modificada pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.
Tabela anterior.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Alíquotas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES % UFIR

1.0 Jogos, loterias e apostas, constantes dos itens 59 e 60 da Lista
de Serviços, sobre o preço dos serviços

5,0

2.0 Serviços bancários constantes da Lista de Serviços, sobre o
preço dos serviços

10,0

Profissionais autônomos, por profissional e por ano:

3.1 De nível superior 60

3.2 De nível não superior 30

Sociedades uniprofissionais que prestam serviços a que se re-
ferem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90, e 91, da Lista de
Serviços anexa, em relação a cada profissional habilitado, só-
cio, empregado ou não, que preste serviço em nome da socie-
dade, por profissional habilitado e por mês:

4.1 Até 2 profissionais 20

4.2 de 3 a 5 profissionais 40

5.0 Teatro e cinema 1,0

6.0 Serviços de Saúde prestados ao SUS – Sistema Único de Saúde 1,5

7.0 Demais prestações de serviços de qualquer natureza, constan-
te da Lista de Serviços anexa ao Código Tributário e de Ren-
das do Município

3,0
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TABELA DE RECEITA N° II

• Tabela de Receita modificada pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.
Tabela anterior.

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Alíquotas

CÓDIGO DESCRIÇÃO %

001 Terreno não murado 2,00

002 Terreno murado 1,50

003 Terreno com construção em andamento ou paralisada 1,50

004 Unidade de abastecimento e derivados 1,25

005 Unidade ocupação residencial 1,00

006 Unidade comercial e de prestação de serviço 1,00

007 Unidade ocupação industrial 1,50

008 Unidade hospitalar 1,00

009 Unidade especial 0,50
Nota – Considera-se construção paralisada aquela que não foi concluída no prazo de validade
do alvará de construção ou de sua prorrogação.
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TABELA DE RECEITA N° III

Taxa de Licença de Localização e Funcionamento

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

ESTABELECIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Administração, organização e planejamento

1.01.000 Estabelecimentos em Geral

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 30

1.01.018 Administração de Rodovias

- até 5 empregados 1.000

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 200

Comunicação e propaganda:

1.02.000 Estabelecimento em geral

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.02.010 Serviços de Telecomunicação

- até 5 empregados 1.000

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 200

1.02.011 Serviços Postais e Telegráficos

- até 5 empregados 300

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 150

1.03.000 Conservação e higienização

- sem empregados 60

- até 5 empregados 120

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 40

1.04.000 Construção civil e obras semelhantes

- sem empregados 80

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 150

Diversões públicas:

1.05.000 Estabelecimento em geral

- até 10 empregados 250

- acima de 10 empregados, por grupo de 10 ou fração, mais 100

1.05.004 Cabaré, Cassino, Boite e Discoteca

- até 10 empregados 1.000

- acima de 10 empregados, por grupo de 10 ou fração, mais 200
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

1.05.008 Clubes Esportivos e Sociais

- até 10 empregados 120

- acima de 10 empregados, por grupo de 10 ou fração, mais 30

1.05.025 Teatro e Auditório 10

1.06.000 Ensino

- até 50 alunos 30

- acima de 50 alunos, por grupo de 20 ou fração, mais 10

1.07.000 Engenharia, arquitetura e afins

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.08.000 Financeiros, seguros e capitalização:

Estabelecimentos em Geral

- até 5 empregados 3.000

- de 6 a 10 empregados 6.000

- acima de 10 empregados, por grupo de 10 ou fração, mais 1.500

1.08.005 Caixas Eletrônicos de Bancos 2.000

1.09.000 Estúdios fotográficos, de produção cinematográfica e afins

- sem empregados 60

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.10.000 Higiene pessoal e condicionamento físico

- sem empregados 60

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 30

1.11.000 Estabelecimentos Hoteleiros:

- hotel, motel e pousada de 5 estrelas 1.200

- hotel, motel e pousada de 3 ou 4 estrelas 800

- hotel, motel e pousada de 2 estrelas, 1 estrela ou sem estrela, casa de
cômodos, pensões, extra-hoteleiro, por grupo de 10 leitos ou fração

100

1.12.000 Instalação, reparo e manutenção de máquinas motores, aparelhos e
equipamentos

- sem empregados 80

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.13.000 Conservação, reparo e manutenção de bens móveis

- sem empregados 60

- até 5 empregados 100
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

- acima de 5 empregados por grupo de 5 ou fração, mais 30

1.14.000 Intermediação e representação

- sem empregados 80

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

Locação e guarda de bens:

1.15.000 Estabelecimentos em Geral

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.15.001 Armazéns Gerais, Trapiches, Frigoríficos e Silos

- até 20 empregados 300

- acima de 20 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.15.003 Estacionamento de Veículos

- até 10 vagas 200

- acima de 10 vagas, por grupo de 5 ou fração, mais 50

Saúde:

1.16.000 Estabelecimentos em geral

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.16.005 Casa de Saúde,

1.16.013 Hospital e

1.16.024 Sanatório

- até 10 leitos 150

- acima de 10 leitos, por grupo de 10 ou fração, mais 50

1.16.016 Laboratórios de Análises Clínicas e Eletricidade Médica

- até 10 empregados 150

- acima de 10 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

1.17.000 Transporte

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 30

Estabelecimentos de prestação de serviços não classificados nos itens
1.01 a 1.17:

1.18.000 Estabelecimentos em geral

- sem empregados 60

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 100

1.18.009 Fornecimento de água, saneamento e esgotamento sanitário e
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

1.18.010 Fornecimento de energia

- até 5 empregados 1.000

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 200

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:

2.01.000 Comércio atacadista

- até 5 empregados 200

- de 6 a 10 empregados 400

- acima de 10 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 200

Comércio varejista:

2.02.000 Estabelecimentos em geral

- sem empregado 60

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 100

2.02.079 Postos de Abastecimentos de Óleos e Combustíveis

- até 5 empregados 300

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 100

2.02.093 Supermercados

- sem empregados 80

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 150

2.03.000 Exportação e Importação

- até 5 empregados 200

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 200

Estabelecimentos comerciais não classificados:

2.04.000 Estabelecimentos em geral

- até 5 empregados 150

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

2.04.001 Depósito de inflamáveis e combustíveis, por depósito 600

2.04.002 Depósito Fechado, por depósito 200

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS:

3.00.000 Estabelecimentos em geral

- até 5 empregados 150

- de 6 a 10 empregados 300

- de 11 a 20 empregados 1.000

- de 21 a 50 empregados 2.000

- acima de 50 empregados, por grupo de 10 ou fração, mais 300
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

3.00.009 Autopeças e

3.00.060 Veículos Automotores

- até 5 empregados 150

- de 6 a 10 empregados 300

- de 11 a 20 empregados 500

- de 21 a 50 empregados 2.000

- acima de 50 empregados, por grupo de 10 ou fração, mais 500

3.00.052 Química e Petroquímica

- até 50 empregados 6.000

- acima de 50 empregados, por grupo de 10 ou fração, mais 600

ESTABELECIMENTOS E ENTIDADES PÚBLICAS:

4.00.000 Estabelecimentos em geral

- até 10 empregados 300

Acima de 10 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 100

FUNDAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E SOCIEDADES CIVIS:

5.00.000 Estabelecimentos em geral

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

ESTABELECIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 2 A 5:

6.00.000 Estabelecimentos em geral

- até 5 empregados 100

- acima de 5 empregados, por grupo de 5 ou fração, mais 50

6.01.000 Atividades de exploração de produtos minerais

- até 12.000m³ / ano 6.000

- acima de 12.000m³ / ano, a cada 5.000m³ / ano, mais 1.500

Item acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998

6.02.000 Empresa de transporte de produtos minerais

- até 12.000m³ / ano 6.000

- acima de 12.000m³ / ano, a cada 5.000m³ / ano, mais 1.500

Item acrescentado pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS:

7.01.000 Profissional Liberal 50

7.02.000 Profissional de Nível Não Superior 30

7.03.000 Profissional Artesão ou Artífice 10
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NOTAS:
01 – A majoração a que se refere o § 4º do Art. 174 somente se aplica aos contribuintes classi-
ficados nos itens 2.01.000, 2.02.079, 2.02.093, 2.04.001, 2.04.002, 3.00.000, 3.00.009,
3.00.052 e 3.00.060 desta tabela.
02 – Quando se tratar de renovação de licença, o número de empregados será a média aritmé-
tica mensal do exercício anterior.
03 – Quando se tratar de início de atividade, o número de empregados será constatado no mês
de instalação da atividade ou negócio.
04 – Quando do exercício de mais de uma atividade, a taxa será calculada em função da ativi-
dade de maior preponderância econômico-financeira.
05 – Ficam beneficiados com redução de 50% (cinqüenta por cento) da Taxa os estabeleci-
mentos de ensino cuja anuidade média dos diversos cursos, fixada no ano anterior, foi inferior
a 200 UFIR – Unidade Fiscal de Referência.
06 – No caso de estabelecimento que explore mais de uma atividade econômica o cálculo se
dará pela atividade que causar mais prejuízos ambientais.

• Nota acrescentada pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.
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TABELA DE RECEITA N° IV

Taxa de Licença Para o Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

DIA MÊS ANO

Equipamentos em Festas Populares:

1.01 Barraca 5

1.02 Balcão 4

1.03 Carro de Lanche 3

1.04 Pequenos Recipientes 2

1.05 Outros 5

2.00 Venda de Fogos de Artifício, por barraca 8 100

Comércio ambulante:

3.01 Tabuleiro 40

3.06 Carro de Lanche 60

3.07 Pequenos Recipientes 30

3.08 Lambe-Lambe 30

3.09 Engraxate 10

3.10 “Traillers” e Outros Veículos não Especificados 20 80

4.00 Outros artigos ou produtos 10 40
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TABELA DE RECEITA N° V

• Tabela de Receita modificada pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.
Tabela anterior.

Taxa de Licença Para Exploração de Atividade em Logradouros Públicos

UFIRCÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

DIA MÊS ANO

1.10 Bancas de Impressos 8 60

1.20 Bancas de Frutas 6 40

1.30 Bancas de Lanches 9 70

1.40 Banca de Artesanato 3 20

1.50 Bancas de Chaves / Loterias / Carimbos 6 40

1.60 Bancas de Flores / Plantas Ornamentais 6 40

1.70 Bancas de Prestação de Serviços Não Especificados 7 50

Equipamentos nas Praias:

2.01 Barraca de Praia 15 100

2.02 Barraca de Coco 5 30

2.03 Barraca de Caldo de Cana 5 30

2.04 Módulo para Sorvete 6 40

2.05 Outros Não Especificados 7 50

Atividades recreativas e esportivas:

3.01 Parques de Diversões 5 50

3.02 Circos 5 50

3.03 Outras Atividades 5 50

Feiras livres:

4.01 Barraca de Gêneros em Feira 5 40

4.02 Barraca de Comida em Apoio às Feiras 10 80

4.03 Ambulantes 3 20

Por ocupação em áreas e logradouros públicos:

5.01 Postes ou similares (unidade) 12

5.02 Cabinas telefônicas ou similares (unidade) 12

5.03 Caixas Postais ou similares (unidade) 12

5.04 Outros equipamentos (unidade) 12

9.00 Outras atividades exercidas em logradouros públi-
cos e não indicados nos códigos constantes desta ta-
bela

20 100
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TABELA DE RECEITA N° VI

Taxa de Licença para Exposição de Publicidade nas Vias e Logradouros Públicos e em
Locais Expostos ao Público.

UFIRCÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

DIA MÊS ANO

Bases Preexistentes:

1.10 Muros, por m² 8

1.20 Fachadas de acesso, por m² 12

1.30 Empenas de prédios, por m² 12

Carrocerias de Veículos, por unidade:

1.41 Leves 20

1.42 Pesados 50

1.50 Tapumes, por m² 1 3

Engenhos Publicitários:

2.10 Toldos, Painéis e Letreiros, por m² 3 15

2.20 Out-door e Cartaz Mural, por m² 4 20

2.30 Tabuletas, por m² 2 10

2.40 Cadeiras, por unidade 3

2.50 Néon, por m² 3 15

Engenhos Provisórios

2.61 Faixas, Flâmulas e Estandartes, por unidade 0,5 4

2.62 Balões, por unidade 2 15

2.63 Prospectos e Folhetos, por milheiro 10

Diversos:

Projetor ou amplificador de som:

3.11 em Veículos Leves, por unidade 15 50 100

3.12 em Veículos Pesados, por unidade 30 300

3.13 em Áreas Comerciais, por unidade 15 60 300

3.14 em Áreas Públicas, por unidade 20 200

3.20 Outros engenhos visuais não classificados, por m² 5 30 120

3.30 Outros engenhos sonoros não classificados, por uni-
dade

10 60 250

NOTAS:
01 – Os engenhos publicitários luminosos pagarão a Taxa reduzida à metade.
02 – A Taxa sofrerá acréscimo de 200% (duzentos por cento) quando a publicidade se referir a
bebidas alcóolicas ou fumo.
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03 – Ficam isentas do pagamento desta taxa as atividades descritas no código 3.11, quando
prestados por entidades sem fins lucrativos.
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TABELA DE RECEITA N° VII

• Tabela de Receita modificada pela Lei nº 447 de 20 de dezembro de 1999.
Tabela anterior.

Taxa de Licença para Execução de Obras, Loteamento e Arruamentos.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

Exame de projeto de construção em geral e fiscalização da execução
de:

Obra nova de engenharia em geral, por m² ou fração da área cons-
truída total projeto, do padrão construtivo:

1.11 Luxo 1,50

1.12 Médio e Bom 1,20

1.13 Precário e Simples 0,70

Reforma e/ou ampliação de edificação existente, por m² ou fração da
área ampliada ou reformada, do padrão construtivo:

1.21 Luxo 1,50

1.22 Médio e Bom 1,20

1.23 Precário e Simples 0,70

Exame de modificação em projeto de construção em geral, aprovado
e com alvará ainda em vigor:

Que não implique em aumento da área construída total do projeto apro-
vado, em percentual superior a 50% e/ou do número de unidades imobi-
liárias e/ou na mudança de uso de empreendimento licenciado, por m² ou
fração de área acrescida, do padrão construtivo:

2.11 Luxo 1,20

2.12 Médio e Bom 1,00

2.13 Precário e Simples 0,60

Que implique em aumento da área construída total do projeto em per-
centual superior a 50% e/ou no aumento do número de unidades imobili-
árias e/ou na mudança de uso de empreendimento licenciado, por m² ou
fração da área construída total do projeto, do padrão construtivo:

2.21 Luxo 1,20

2.22 Médio e Bom 1,00

2.23 Precário e Simples 0,60

3.00 Exame de projeto e fiscalização da execução de obras dos empreen-
dimentos de urbanização por m² ou fração da área total do projeto
de Arruamento, parcelamento, urbanização, paisagismo e outros.

0,05

3.01 Reexame de projetos especificados no código anterior. 0,025

Exames de modificação de projeto aprovado dos empreendimentos
de urbanização com alvará em vigor:
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

Que não implique em aumento da área total do projeto anteriormente
aprovado em percentual superior a 50%:

4.11 Por m² de área total do projeto anteriormente aprovado 0,03

4.12 Por m² de área acrescida do projeto anteriormente aprovado 0,06

4.21 Que implique em aumento da área total do projeto anteriormente aprova-
do em percentual superior a 50%, por m² ou fração total do projeto

0,05

Exame de projeto específico e fiscalização da execução de obras de:

5.10 Terraplanagem e/ou escavação por m³ ou fração do volume de terra
a ser terraplenado ou retirado

0,05

5.20 Tapumes, andaimes, plataformas de segurança, muro divisória por
metro linear ou fração da área da instalação

0,30

5.30 Elevadores, monta-cargas, escadas rolantes e outros equipamentos
por m² ou fração da área total para instalação do equipamento

0,30

6.00 Projetos complementares da infra-estrutura e projeto de prevenção
contra incêndio e pânico, por m² ou fração de área total do projeto
e/ou área construída total do projeto

0,20

7.00 Fiscalização de obra de demolição, por pavimento 70,00
Nota – Para reparos gerais, de acordo com valores declarados, a Taxa será de 3% do valor de-
clarado.
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TABELA DE RECEITA N° VIII

• Tabela de Receita modificada pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.
Tabela anterior.

Da Taxa de Limpeza e Conservação

UFIRCODIGO ESPECIFICAÇÕES

CENTRO ORLA PÓLO
ÁREA DE

EXPANSÃO

URBANA

1.1 Residencial, por m² 0,12 0,20 0,10 0,08

1.2 Comercial e outros não residenciais, por m² 0,40 0,50 0,45 0,25

1.3 Industrial, por m² 0,50 0,55 0,60 0,30

2.0 Terreno, por m² 0,01 0,02 0,04 0,01
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TABELA DE RECEITA N° IX

• Tabela de Receita modificada pela Lei nº 423 de 10 de dezembro de 1998.
Tabela anterior.

Da Taxa de Iluminação Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

1 Residencial, por mês 5

2 Não residenciais, por mês 40

5 Terreno, por ano 10
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Decreto Nº 2.946, de 20 de janeiro de 1998.

Regulamenta dispositivos do

Código Tributário e de Ren-

das do Município de Camaça-

ri e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso

de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei n° 392/97 e com-

petência definida na Lei Orgânica do Município de Camaçari,

DECRETA:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Este regulamento dispõe sobre os direitos e obrigações, que
emanam das relações jurídicas referentes a tributos de competência muni-
cipal, procedimentos administrativos e leis especiais que disponham sobre
a matéria.

TÍTULO I 

DO CADASTRO FISCAL

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2° – A localização e o funcionamento de qualquer estabelecimento
industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de
prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube re-
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creativo, templo religioso, estabelecimento de ensino e empresa em geral,
bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, oficio ou
função, dependem da concessão do Alvará de Licença de Localização e
Funcionamento.

§ 1º – Quando a atividade da empresa for exercida em vários estabeleci-
mentos, para cada um deles será exigido o respectivo Alvará de Licença
de Localização e Funcionamento.

§ 2º – Para efeito deste artigo, considera-se estabelecimento o local, ainda
que residencial, de exercício de qualquer das atividades nele enumeradas.

§ 3º – Para efeito da concessão do alvará, consideram-se estabelecimentos
distintos:

I – os que embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de
negócio, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II – os que embora sob as mesmas responsabilidades e ramo de negó-
cio, estejam situados em locais diferentes.

§ 4º – Não são considerados estabelecimentos distintos duas ou mais uni-
dades imobiliárias contíguas, mesmo sem intercomunicação, bem como
salas, pavimentos e lojas, ainda que não contíguas, do mesmo prédio,
quando destinadas ao exercício de atividade da mesma empresa.

Art. 3º – Nenhuma licença poderá ser concedida, sob pena de nulidade,
sem a prévia manifestação do órgão competente e a expedição do laudo de
vistoria.

Parágrafo único – Considera-se inscr ito a título precário:
I – o contribuinte que não obtiver resposta da Administração Tributá-
ria, após 30 (trinta) dias do seu pedido de inscrição;
II – o contribuinte que, exercendo atividade sem inscrição cadastral,
for autuado, e enquanto não efetivar sua inscrição, no prazo previsto.

SEÇÃO I 

DA CONSULTA PRÉVIA

Art. 4º – A Consulta Prévia, que precede o pedido de Alvará de Licença
de Localização e Funcionamento, deverá ser instruída com os seguintes
elementos:

I – planta de localização;
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II – atividades requeridas;
III – endereço completo do imóvel;
IV – Certidão Negativa d e  Débito do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana do imóvel;
V – licença prévia forn ec ida pelo Centro de Recursos Ambientais –
CRA, quando se tratar de atividades industriais.

§ 1º – O prazo de expedição da Consulta Prévia, é de 15 (quinze) dias,
sendo que, uma vez expedida, terá validade de 90 (noventa) dias.

§ 2º – A aprovação da atividade ficará condicionada ao atendimento das
restrições zonais incidentes nos termos da Lei de Ordenamento e Uso do
Solo.

Art. 5º – Recebido o pedido de Consulta Prévia, o processo será encami-
nhado para diligência tendente a verificar:

I – se o funcionamento do estabelecimento no local não contraria as
normas do Código de Polícia Administrativa referente à higiene,
costumes, ordem, tranqüilidade pública e segurança da população;
II – os critérios de compatibilidade com a Lei de Ordenamento e Uso
do Solo.

SEÇÃO II 

DA LOCALIZAÇÃO

Art. 6º – Compete ao Poder Público Municipal determinar a localização
dos estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e
empresas em geral de acordo com os setores de zoneamento e tipo de ati-
vidade estabelecidos na Lei de Ordenamento e Uso do Solo e das normas
constantes do Código de Polícia Administrativa.

Parágrafo único – Na localização do estabelecimento, a municipalidade
terá sempre em vista a proteção estética, paisagística e histórica da cida-
de, bem como higiene, preservação do meio ambiente, tranqüilidade pú-
blica e segurança da população.

Art. 7º – É vedada a localização de atividade de qualquer natureza:
I – em estabelecimento em que haja armazenamento de inflamável,
corrosivo ou explosivo, sem o prévio alvará de licença;
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II – quando se tratar de instalação de bomba de gasolina ou depósito
de inflamáveis, corrosivos e explosivos nas imediações de escolas,
hospitais, casas de saúde e estabelecimentos de diversões públicas.

SEÇÃO III 

DA L ICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 8º – Para a concessão do Alvará de Licença de Localização e Funci-
onamento, o interessado deverá formular pedido, à Secretaria Municipal
da Fazenda, instituindo-o com a documentação seguinte:

I – quando pessoa jurídica:
a) laudo conclusivo da Consulta Prévia;
b) contrato social, registrado na Junta Comercial ou documento
equivalente quando tratar-se de sociedade anônima, sociedade
civil, cooperativa, associação ou firma individual;
c) inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda;
d) inscrição dos sócios ou diretores no Cadastro de Pessoa Física
no Ministério da Fazenda;
e) Registro Geral expedido pela Secretaria de Segurança Pública
ou documento equivalente dos sócios ou diretores;
f) contrato de locação ou, quando o imóvel for próprio, escritura
do imóvel ou documento equivalente;
g) Certidão Negativa de Débito do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana;
h) autorização por escrito, do condomínio, para os estabeleci-
mentos localizados em edifícios de apartamentos;

II – quando profissional autônomo:
a) laudo conclusivo da Consulta Prévia;
b) prova de inscrição no órgão de classe ou atestado comproba-
tório do exercício da atividade;
c) inscrição no Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fa-
zenda;
d) Registro Geral expedido pela Secretaria de Segurança Pública
ou documento equivalente;
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e) autorização por escrito, do condomínio, para atividades loca-
lizadas em edifícios de apartamentos.

§ 1º – Nos casos de locação, o interessado deverá exibir prova de consen-
timento do locador à atividade pretendida.

§ 2º – Equipara-se à pessoa jurídica, para os efeitos de expedição do alva-
rá, o profissional autônomo que utilizar mais de 3 (três) empregados na
execução dos serviços por ele prestados.

Art. 9º – Recebido o requerimento com a documentação exigida, o pro-
cesso será encaminhado ao órgão competente para:

I – proceder diligência tendente a verificar:
a) a legitimidade da ocupação do local onde se pretende instalar
o estabelecimento;
b) a oportunidade e conveniência de instalação, tendo em vista
principalmente a situação do estabelecimento em relação à defi-
nição urbanística do logradouro, aspecto paisagístico, estético e
histórico da cidade;
c) se o funcionamento do estabelecimento no local não contraria
as normas do Código de Polícia Administrativa referentes à hi-
giene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranqüili-
dade pública e segurança da população.

II – expedir laudo de vistoria propondo o deferimento ou indeferi-
mento do pedido ou indicando as providências que deverão ser toma-
das.

§ 1º – A concessão do alvará fica condicionada à comprovação pela fis-
calização do atendimento a todas as exigências incidentes.

§ 2º – Constatada a necessidade de adaptação das instalações do empre-
endimento às exigências da legislação em vigor e sendo atendidas todas
as demais disposições legais, o requerente terá um prazo máximo de 90
(noventa) dias para atender às exigências indicadas pela fiscalização.

§ 3º – Sanadas as irregularidades, o requerente comunicará o fato ao ór-
gão competente que procederá nova diligência.

Art. 10 – Autorizado o licenciamento, será providenciada a expedição do
Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, do qual deverá
constar, entre outros elementos, os seguintes:

I – número do alvará;
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II – nome ou razão social do estabelecimento;
III – nome comercial e de propaganda;
IV – endereço do estabe l e cimento;
V – número de inscriçã o do imóvel no Cadastro Imobiliário;
VI –atividades licenciadas;
VII – número de inscrição no Cadastro Geral de Atividades.

Art. 11 – Concluso o processo, será encaminhado à Secretaria Municipal
da Fazenda para inscrição do contribuinte no Cadastro Geral de Ativida-
des e expedição do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

Parágrafo único – Fica o contribuinte obrigado ao pagamento da Taxa de
Licença de Localização e Funcionamento até a data da expedição do alva-
rá.

Art. 12 – O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento deverá
ser mantido em bom estado de conservação e afixado em local visível no
estabelecimento, quando se tratar de empresa e exibido à autoridade fis-
calizadora, quando se tratar de profissional autônomo.

Art. 13 – O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento somente
terá validade enquanto não se modificarem quaisquer dos elementos nele
especificados.

Art. 14 – No caso de inscrição a título precário, conforme previsto no §
4º do Art. 5º do Código Tributário e de Rendas do Município, se a conclu-
são do processo for contrária ao funcionamento da atividade, no local so-
licitado, deverão ser imediatamente tomadas as medidas previstas no Có-
digo de Polícia Administrativa.

CAPÍTULO II 

DO CADASTRO GERAL IMOBILIÁRIO

Art. 15– A inscrição imobiliária não importa em presunção, por parte do
Município, para quaisquer fins, da legitimidade da propriedade, do domí-
nio útil ou da posse do imóvel.

Art. 16 – As edificações ou conjunto de edificações de um ou mais pavi-
mentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas
a fins residenciais ou não residenciais, constituirão unidades autônomas.
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§ 1º – Cada unidade deverá ser assinalada por designação específica, nu-
mérica ou alfabética, para efeitos de identificação, conforme projeto
aprovado pelo órgão competente.

§ 2º – A cada unidade deverá corresponder uma fração ideal do terreno.

Art. 17 – Caracteriza-se como unidade autônoma territorial:
I – A área com matrícula própria no respectivo Ofício do Registro de
Imóveis;
II – O lote resultante de parcelamento aprovado e averbado no res-
pectivo Ofício do Registro de Imóveis;
III – A fração destinada a futura construção desde que devidamente
averbada no respectivo Ofício do Registro de Imóveis.

Art. 18 – A inscrição do imóvel e o registro das alterações nele ocorridas
serão promovidas pelo interessado, mediante declaração acompanhada dos
títulos de propriedade, domínio ou posse, plantas de situação, croquis, in-
formações quanto à situação legal e outros elementos essenciais à precisa
definição quanto à localização, uso, área, fração ideal, tipo ou padrão, ca-
racterísticas topográficas e pedológicas.

Art. 19 – A solicitação de inscrição deverá ser acompanhada dos seguin-
tes documentos, no que couber:

I – Certidão de transcrição do Registro de Imóveis;
II – Plantas baixas de cada pavimento;
III – Plantas de situação e cortes;
IV – Projetos de alinham e n to;
V – Projetos de loteam e n to;
VI – Levantamento planialtimétrico;
VII – Decretos de desapropriação;
VIII – Licença de Obras;
IX – Alvará de habite-s e ;
X – Alvará de licença p a r a estabelecimento;
XI Convenção de Condomínio averbada no Registro de Imóveis.

Art. 20 – A concessão das isenções estabelecidas de acordo com o Art.
153 da Lei 392/97, exceto no caso do seu inciso VII, dependerão de re-
querimento do interessado.

§ 1º – No caso previsto no inciso I, o interessado fará prova que é propri-
etário do imóvel mediante título averbado no Registro de Imóveis, e de ter
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participado de operações de guerra na II Grande Guerra, mediante docu-
mento militar.

§ 2º – No caso previsto no inciso II, o interessado fará prova que é pro-
prietário do imóvel através título averbado no Registro de Imóveis.

§ 3º – O processo de concessão de isenção, para os casos dos parágrafos
anteriores, somente será deferido após diligência fiscal destinada a com-
provar a destinação do imóvel, como moradia do beneficiário da isenção.

CAPÍTULO III 

DO CADASTRO GERAL DE ATIVIDADES

Art. 21 – O Cadastro Geral de Atividades — CGA, tem por finalidade o
registro dos elementos de identificação, localização e classificação das
pessoas físicas e jurídicas, que estejam sujeitas à obrigação tributária
principal ou acessória, bem como dos respectivos titulares, responsáveis,
sócios e contabilistas.

Parágrafo único  – A obrigação estende-se às pessoas físicas e jurídicas
alcançadas pela isenção, imunidade ou não incidência tributária.

Art. 22 – Sempre que ocorrer alterações dos dados cadastrais, o contri-
buinte deverá requerer a sua atualização.

§ 1º – As alterações cadastrais deverão ser solicitadas pelo contribuinte
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ocorrência dos fatos que as moti-
varam.

§ 2º – Os casos de mudança de endereço ou de atividade deverão ser pre-
cedidos de Consulta Prévia à Secretaria Municipal de Planejamento e so-
mente serão deferidos após a expedição do novo laudo de vistoria.

Art. 23 – Terá a inscrição municipal suspensa no CGA o contribuinte
que:

I – tiver indeferido o seu pedido de baixa;
II – estiver em débito com a Fazenda Pública Municipal;
III – não se recadastrar, quando assim determinar ato do Poder Exe-
cutivo;
IV – não estiver exercen do  suas atividades no endereço indicado no
cadastro;
V – estiver exercendo a t ividade não autorizada.
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Art. 24 – O contribuinte que se encontrar com sua inscrição suspensa no
CGA estará sujeito às seguintes sanções:

I – não gozar de qualquer benefício fiscal;
II – não será atendido nos pedidos de:

a) Certidão Negativa de Débito;
b) autorização para impressão de documentos fiscais;
c) autenticação de documentos fiscais;
d) abertura de filial;
e) constituição de nova empresa na qual participe sócio ou o
próprio contribuinte.

Art. 25 – Será concedida baixa de inscrição no CGA nas seguintes situa-
ções:

I – deferimento do pedido de baixa;
II – de ofício, quando:

a) o contribuinte, ao término do período de suspensão, decor-
rente de pedido de baixa, sanar a irregularidade;
b) houver falsidade nas informações prestadas quando da inscri-
ção ou alteração cadastral;
c) houver duplicidade de inscrição.

Art. 26 – A baixa de oficio será precedida de citação por edital, estabele-
cendo prazo de 30(trinta) dias da sua publicação, para regularização da
situação.

Art. 27 – Será indeferido o pedido de baixa do contribuinte que se en-
contrar em débito com a Fazenda Pública Municipal.

Art. 28– O Secretário Municipal da Fazenda fica autorizado a publicar o
Código Geral de Atividades.

SEÇÃO I 

DOS ESTABELECIMENTOS EM GERAL

Art. 29 – Será considerado clandestino qualquer estabelecimento que des-
envolva atividade econômica ou não, sem inscrição no Cadastro Geral de
Atividades, ficando sujeito às penalidades previstas em lei, inclusive o
seu fechamento.
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Art. 30 – Sempre que entender necessário, a Administração Tributária
poderá convocar os contribuintes inscritos a se recadastrarem ou atualiza-
rem suas informações.

Art. 31 – Os contabilistas ficarão obrigados a apresentar relatório indi-
cando os contribuintes sob sua responsabilidade profissional, até o dia 30
de janeiro de cada exercício.

SEÇÃO II 

DAS ATIVIDADES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 32 – A concessão de Alvará de Licença de Localização e Funciona-
mento para o exercício de atividades comerciais e de prestação de servi-
ços em logradouros públicos será sempre a título precário, intransferível,
e perderá a validade pela mudança de titularidade do equipamento, de-
pendendo de prévia determinação do local onde será exercida.

§ 1º – No caso de morte do titular será dada ao cônjuge ou, na falta deste,
a um dos herdeiros necessários, a prioridade para obtenção de nova licen-
ça.

§ 2º – Quando da transferência de titularidade do equipamento, o interes-
sado na aquisição do mesmo deverá requerer anuência prévia à Secretaria
do Planejamento, que se pronunciará sobre a conveniência ou não de sua
concessão.

Art. 33 – A Secretaria Municipal de Planejamento verificará a oportuni-
dade e conveniência da localização do equipamento, segundo as normas
pertinentes.

Art. 34 – O alvará será concedido individualmente para cada equipamen-
to, com a correspondente indicação de atividade, o local e o horário de
funcionamento.

Art. 35 – Deverão permanecer no equipamento o Alvará de Licença de
Localização e Funcionamento e os comprovantes de pagamento de tribu-
tos e preço público, para exibição à autoridade fiscalizadora.

Art. 36– A exploração de atividades econômicas do comércio e serviços
informais em equipamentos do tipo banca em logradouros públicos, será
outorgada, exclusivamente, a pessoa física, vedando-se a exploração de
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mais de um equipamento por uma mesma pessoa, ainda que em lugares
distintos.

Art. 37 – O equipamento autorizado deverá ser instalado dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da data da expedição do respectivo Alvará
de Licença de Localização e Funcionamento.

Parágrafo único – No caso de o equipamento não ser instalado no prazo
previsto, o alvará perderá a validade, não tendo o permissionário direito a
qualquer indenização.

Art. 38 – A renovação da licença dos equipamentos tipo banca para o
mesmo local será concedida, anualmente, mediante a apresentação da li-
cença relativa ao exercício anterior, dos respectivos comprovantes de
quitação fiscal junto à Prefeitura.

Art. 39 – Em nenhuma hipótese será permitida em bancas a comercializa-
ção de bebidas alcoólicas, bem como a confecção e o preparo de alimen-
tos.

Art. 40 – Os equipamentos do tipo banca não poderão ser localizados:
I – a menos de 5m (cinco metros) das esquinas dos logradouros;
II – a menos de 10m (dez metros) dos pontos de parada dos veículos
coletivos;
III – em áreas que possam perturbar a visão dos motoristas;
IV – no raio mínimo de  50m (cinqüenta metros) de outro equipa-
mento similar que comercialize o mesmo tipo de produto;
V – em passeios fronte i ros a monumentos em geral ou prédios tom-
bados;
VI – em frente a colégios, hospitais, repartições públicas, quartéis e
entradas de prédios;
VII – em calçadas, onde a faixa livre de circulação de pedestre, após
a implantação do equipamento, seja inferior a 1m (um metro);
VIII – em toda a Orla Marítima, em ambos os lados das vias.

Art. 41– A Secretaria Municipal de Planejamento poderá alterar a locali-
zação das bancas, caso seu funcionamento se torne prejudicial ao trânsito
de veículos ou de pedestres, à estética dos logradouros públicos ou por
outros motivos considerados de interesse público.

Art. 42 – O espaço urbano a ser ocupado por equipamento do tipo banca
terá área física de até 4,00m² (quatro metros quadrados).
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Parágrafo único – A exposição de produtos comercializados nas bancas
não poderá exceder os limites das abas de cobertura do equipamento.

CAPÍTULO IV 

DO CADASTRO FISCAL S IMPLIFICADO

Art. 43 – Poderá o Secretário Municipal da Fazenda autorizar o funcio-
namento provisório de estabelecimento, nos seguintes casos:

I – empresa de prestação de serviços sediada em outro município,
enquanto durar a prestação do serviço;
II – empresa de pequena expressão econômico-financeira.

§ 1º – Na hipótese do inciso I, o prazo da licença não poderá ser superior
a 180 (cento e oitenta) dias.

§ 2º – Deverá o contribuinte requerer à autoridade a inscrição no Cadastro
Simplificado, fazendo prova dos requisitos constantes neste regulamento.

§ 3º – Considera-se atividade de pequena expressão econômico-financeira
aquela cujo faturamento bruto anual não seja superior a 1.200 (um mil e
duzentos) UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

§ 4º – Para efeito de apuração da receita bruta anual será sempre conside-
rado o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro do ano base, entendido
como tal o ano anterior ao do benefício.

§ 5º – Na apuração da receita bruta serão computadas as receitas de todos
os estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, loca-
lizados no município.

Art. 44 – A cada ano, o interessado deverá entregar, até 30 de junho, à
Secretaria Municipal da Fazenda, declaração do montante da receita bruta
auferida no exercício anterior.

Art. 45 – A empresa que deixar de preencher os requisitos exigidos para o
enquadramento, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal da Fa-
zenda, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 46 – No caso de cancelamento de ofício, a Administração dará ciên-
cia ao contribuinte do fato e motivo legal que lhe der causa.
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Art. 47 – Os contribuintes enquadrados no inciso II do Art. 43, a critério
da Administração, poderão ser dispensados da escrituração do Livro de
Prestação de Serviços e da emissão de Notas Fiscais.
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TÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I 

DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Art. 48 – A concessão de parcelamento de débito será de competência do
Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 49 – A definição do número de parcelas ficará a critério da autorida-
de competente, de acordo com o estabelecido no §2º do Art. 14 da Lei nº
392/97 e as razões apresentadas pelo contribuinte ao requerer o benefício.

Art. 50 – A confissão da dívida, que deverá constar obrigatoriamente do
requerimento do pedido de parcelamento, é definitiva e irrevogável, líqui-
da e certa, não implicando de modo algum em novação de transação e de-
sistência de reclamação ou quaisquer outros recursos cabíveis.

Art. 51 – No requerimento de parcelamento o contribuinte deverá indicar:
I – nome, endereço, inscrição municipal e natureza da atividade;
II – a origem do débito: imposto, taxa, preço público ou renda diver-
sa;
III – o número do processo administrativo tributário e/ou auto de in-
fração, quando se tratar de débito apurado pela fiscalização;
IV – data do fato gerado r ;
V – valor histórico do débito.

Art. 52 – O pedido de parcelamento abrangerá somente os exercícios an-
teriores ao da data do requerimento, desde que o contribuinte não se en-
contre sob ação fiscal.

Art. 53 – O procedimento de parcelamento será instruído pela Coordena-
ção de Administração Tributária, para deliberação do Secretário Munici-
pal da Fazenda.

Art. 54 – O pagamento do débito parcelado será efetuado, mensalmente,
através de Documento Único de Arrecadação (DUA).

Art. 55 – Quando ocorrer o atraso no pagamento de três prestações suces-
sivas, a Coordenação de Administração Tributária procederá ao levanta-
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mento do restante do débito, no prazo de 30 (trinta) dias, para inscrição
em dívida ativa e respectiva cobrança judicial.

Art. 56 – É vedada a concessão de novo parcelamento ao contribuinte que
ainda não tenha liquidado o anterior.

Art. 57 – Considera-se contribuinte de pequena capacidade contributiva,
para efeito de parcelamento de débito, aquele cujo faturamento bruto anu-
al seja igual ou inferior a 4.000 UFIR – Unidade Fiscal de Referência,
comprovada através de diligência fiscal.

Parágrafo único — Considera-se também contribuinte de pequena capa-
cidade contributiva o proprietário de imóvel cujo valor venal seja igual ou
inferior a 10.000 UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

CAPÍTULO II 

DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 58 – A compensação de crédito do Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza – ISS, com estabelecimentos particulares de ensino e com
estabelecimentos de saúde será efetuada através de convênio, obedecendo
às normas previstas neste regulamento.

Art. 59 – Para celebração do convênio de compensação de crédito, os es-
tabelecimentos de ensino e saúde deverão atender aos seguintes requisi-
tos:

I – comprovação de funcionamento legal neste Município através de
Alvará de Localização e Funcionamento;
II – autorização de funcionamento expedida pelo órgão responsável;
III – Certidão Negativa de Débito dos tributos municipais;
IV – compromisso de ac e itação da prestação dos serviços.

Art. 60 – O convênio, autorizado pelo Prefeito, será celebrado pelos titu-
lares da Secretaria Municipal de Educação e Saúde.

Art. 61 – A Secretaria Municipal da Fazenda procederá a fiscalização das
entidades conveniadas, para efeito de apuração dos valores do ISS não in-
cluídos na compensação, observando:

I – as declarações fornecidas à Secretaria da Fazenda;
II – o valor dos serviços prestados.
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Art. 62 – As bolsas de estudo provenientes de convênio de compensação
de crédito serão concedidas exclusivamente a servidores deste Município
e aos seus filhos dependentes, para os cursos de educação até o 3° grau,
conforme instituiu o §1° do Art. 15 da Lei n° 392/97, devendo o aluno
bolsista observar o Regimento Interno do Estabelecimento.

Art. 63 – Os pedidos relativos a bolsas de estudo deverão ser requeridos,
anualmente, autorizados pelo titular da Secretaria Municipal da Fazenda e
formulados de acordo com o calendário por ele fixado.

Art. 64 – Os pedidos de bolsa de estudo, serão dirigidos à Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda, em formulário modelo, no qual deverão constar:

I – nome, função e endereço do requerente;
II – nome, curso e série do candidato;
III – indicação do estabelecimento de ensino.

Art. 65 – A petição deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
I – último contracheque do servidor requerente;
II – xerox da certidão de nascimento do filho dependente;
III – CIC do servidor requerente e do conjugue;
IV – qualquer documen t o  que comprove o curso e a série do candi-
dato à bolsa, bem como o endereço da Escola.

Art. 66 – Fica o estabelecimento de ensino obrigado a fazer prova de
quitação em relação aos tributos municipais sempre que houver renovação
ou prorrogação do convênio.

Art. 67– O valor das bolsas de estudo de cada estabelecimento de ensino
não deve, em hipótese alguma, ultrapassar o valor de crédito do ISS refe-
rente ao total da soma dos 12 meses do exercício.

Art. 68 – Será considerado denunciado o convênio de Compensação de
Crédito com o estabelecimento de ensino que deixar de atender às exigên-
cias previstas neste Regulamento.

CAPÍTULO III 

DA RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA

Art. 69 – No requerimento para restituição de importância o interessado
deverá indicar:

I – nome, endereço, RG, CPF;
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II – inscrição municipal e CGC/MF, quando for o caso;
III – a origem do crédito;
IV – data da ocorrência ;
V –demonstrativo indic ando o valor histórico do débito.

Parágrafo único – O processo será ins truído com o original do Docu-
mento Único de Arrecadação — DUA.

Art. 70 – O procedimento de restituição será instruído pela Coordenação
de Administração Tributária, para deliberação do Secretário Municipal da
Fazenda, sendo vedado ao contribuinte em débito.

Parágrafo único – O valor a ser restitu ído será atualizado monetariamente
pelos mesmos índices de atualização dos tributos municipais e não com-
portará mais nenhum acréscimo.

Art. 71 – Nos casos de pagamento a maior de ISS, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento correspondente a me-
ses subsequentes, sendo-lhe facultado optar pelo pedido de restituição.

CAPÍTULO IV 

DAS ISENÇÕES

Art. 72 – A concessão dos benefícios fiscais estabelecidos em Lei obede-
cerá aos procedimentos a seguir disciplinados.

§ 1º – O procedimento administrativo, tendente a verificar as condições
para a concessão de benefício fiscal, terá início com o recebimento e re-
gistro do requerimento, assinado pelo contribuinte ou responsável legal,
no Protocolo Geral da Prefeitura, com a documentação a seguir:

a) cópia do CGC;
b) cópia da Inscrição no Cadastro Fiscal do Município;
c) cópia das Certidões Negativas de Débito da Fazenda Munici-
pal;
d) cópia do Contrato Social ou Estatuto, quando for o caso;
e) cópia do título de propriedade, domínio ou posse do imóvel,
ou documento equivalente, quando for o caso.

§ 2º – O Poder Público Municipal poderá solicitar outros documentos e
diligências, necessários à comprovação da situação do contribuinte, rela-
tiva à isenção pleiteada.
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CAPÍTULO V 

DO PROCESSO DE JULGAMENTO

Art. 73 – Caberá recurso para revisão do julgamento do processo fiscal,
quando:

I – proferido por autoridade incompetente;
II – fundado em prova falsa ou em vício processual insanável;
III – fundado em prova documental que comprove o pagamento do
tributo;
IV – quando houver qua lquer irregularidade formal ou material que
inviabilize a execução fiscal, ainda que o débito esteja inscrito em
dívida ativa.

§ 1º – Quando tratar-se de vício processual insanável, o Conselho fará re-
troagir o expediente ao momento em que o vício foi cometido.

§ 2º – O vício de incompetência reconhecida não obstará a que se instale
outro processo sobre a mesma matéria.

§ 3º – O recurso de revisão poderá ser interposto pelo Secretário da Fa-
zenda e pelo Coordenador de Administração Tributária e será acompa-
nhado de relatório sumário justificando o pedido.

§ 4º – Tomando conhecimento de qualquer irregularidade processual, o
Presidente do Conselho avocará o processo para exame de admissibilidade
do recurso.

Art. 74 – Caberá recurso especial para preservar a uniformidade dos jul-
gados do órgão, devendo a petição inicial ser acompanhada das decisões
divergentes ou de ato normativo das decisões.

Art. 75 – Encaminhado o recurso, o Presidente do Conselho é competente
para decidir se ocorreram as hipóteses previstas no artigo anterior, caso
contrário será indeferido com o envio ao contribuinte de cópia do relató-
rio.

Art. 76 – É facultado ao Conselho sugerir ao Secretário da Fazenda a ex-
pedição de ato normatizando suas decisões.

Art. 77 – É assegurado às partes ou a terceiros, que provem legitimo inte-
resse, o direito de obter vista ou certidão das decisões definitivas em
qualquer instância.



Prefeitura Municipal de Camaçari

124

Art. 78 – As decisões devem ser fundamentadas, justificando-se a recusa
dos argumentos invocados pelas partes e os motivos que amparam o rela-
tório.
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TÍTULO III 

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I 

DO CALENDÁRIO FISCAL

SEÇÃO I 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Art. 79 – O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é
anual e será pago, de uma só vez até o dia 25 do mês de janeiro do exercí-
cio, com desconto de 10% (dez por cento).

Art. 80 – O contribuinte que não efetuar o pagamento em cota única po-
derá fazê-lo em parcelas mensais, na forma e nos prazos fixados por ato
do poder executivo.

Parágrafo único – O valor de cada parcela não será inferior a 10 (dez)
UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

Art. 81 – O valor do tributo será lançado em moeda corrente e poderá ser
expresso em UFIR – Unidade Fiscal de Referência, com base no seu valor
em 1º de janeiro do exercício de competência.

Parágrafo único – O pagamento da pa rcela que não for efetuado nos pra-
zos estabelecidos, sujeita o contribuinte aos acréscimos legais.

Art. 82 – Quando ocorrer o lançamento no curso do exercício, o paga-
mento do imposto deverá ser efetuado de uma só vez, no prazo de 30
(trinta) dias.

SEÇÃO II 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Art. 83 – Para os contribuintes que recolhem o imposto mensalmente e
para o imposto retido na fonte, o seu vencimento será no dia 5 (cinco) do
mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
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§ 1º – Quando a pessoa jurídica não tiver realizado movimento tributável
no mês, deverá apresentar Documento Único de Arrecadação (DUA) men-
cionando a ocorrência.

§ 2º – Quando o pagamento do imposto for efetuado por declaração es-
pontânea, após o prazo indicado e até o último dia do mês de vencimento,
o tributo será acrescido apenas da multa de mora.

Art. 84 – Para os profissionais autônomos, enquadrados nos itens 3.1 e
3.2 da Tabela de Receita nº I, anexa à Lei nº 392/97, o pagamento do im-
posto será feito de uma só vez até o último dia do mês de janeiro.

Parágrafo único – Quando ocorrer o lançamento no curso do exercício, o
pagamento do imposto deverá ser efetuado de uma só vez, no prazo de 30
(trinta) dias.

Art. 85 – Para as Sociedades Uniprofissionais, enquadradas nos itens 4.1
e 4.2 da Tabela de Receita nº I, anexa à Lei nº 392/97, o vencimento do
imposto será no dia 5 (cinco) de cada mês.

SEÇÃO III 

DAS TAXAS

Art. 86 – A Taxa de Licença de Localização e Funcionamento representa-
da pela soma de duas parcelas, deverá ser paga do seguinte modo:

I – a parcela correspondente a localização do estabelecimento, antes
do despacho decisório do licenciamento;
II – a parcela correspondente à fiscalização do funcionamento do es-
tabelecimento, anualmente, de uma só vez até o dia 25 do mês de ja-
neiro.

Art. 87 – O contribuinte que não efetuar o pagamento integral na data do
vencimento do crédito tributário estabelecido no inciso II do artigo ante-
rior poderá liquidá-lo em 2 (duas) parcelas, com vencimento em 25 de ja-
neiro e 25 de fevereiro.

Art. 88 – Quando ocorrer o lançamento no curso do exercício, a taxa será
calculada proporcionalmente ao número de meses restantes e o pagamento
será efetuado de uma só vez, no prazo de 30 (trinta) dias.
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Art. 89 – A Taxa de Licença pela Exploração de Atividade em Logradou-
ros Público é anual e será paga, de uma só vez até o dia 31 do mês de ja-
neiro.

Art. 90 – A Taxa de Licença de Obras e Urbanização de Áreas Particula-
res dependerá de requerimento do interessado e será paga antes da expe-
dição do alvará, de uma só vez.

Art. 91 – A Taxa de Iluminação Pública dos prédios será paga juntamente
com a tarifa de energia elétrica, através de convênio com subsidiária e a
dos terrenos juntamente com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana.

Art. 92 – A Taxa de Limpeza e Conservação será paga através do recibo
de pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-
na.

Art. 93 – Aplicam-se à Taxa de Iluminação Pública e à Taxa de Limpeza
e Conservação os dispositivos deste regulamento relativos ao Imposto so-
bre a Propriedade Predial e Territorial Urbana concernentes à inscrição,
ao pagamento, à fiscalização, às penalidades e à repetição do indébito.

CAPÍTULO II 

DO DOCUMENTÁRIO FISCAL

Art. 94 – Ficam aprovados os seguintes documentos fiscais, a saber:
I – Documento Único de Arrecadação;
II – Livro de Registro de Prestação de Serviços;
III – Nota Fiscal de Prestação de Serviços;
IV – Nota Fiscal Avulsa  de Serviços;
V – Recibo de Retençã o na Fonte;
VI – Demonstrativo Mensal do ISS;
VII – Declaração Mensal de Retenção na Fonte;
VIII – Notificação de Cobrança Amigável;
IX – Autorização para Impressão de Notas Fiscais.

Parágrafo único – É facultado ao con t ribuinte adotar o formato e tamanho
que lhe convier, para os documentos referidos no inciso III, desde que
contenha os elementos exigidos neste regulamento, os demais serão emi-
tidos de acordo com os modelos em anexo.
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Art. 95 – Cada estabelecimento de prestação de serviços seja matriz,
agência, sucursal ou filial terá documentário fiscal próprio.

SEÇÃO I 

DO DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO

Art. 96 – O Documento Único de Arrecadação – DUA conterá os seguin-
tes elementos:

I – número de inscrição no CGA;
II – ordem;
III – dígito;
IV – tributo;
V – nome do contribuin t e ;
VI – endereço (rua, avenida, praça, etc,);
VII – número de porta;
VIII – complementos (andar, sala, etc,);
IX – bairro;
X – Código de Endereç amento Postal;
XI – número do procedimento;
XII – reservado ao órgão expedidor;
XIII – reservado ao procedimento;
XIV – data do vencimento ;
XV – cota, parcela;
XVI – exercício;
XVII – código de atividade;
XVIII – base de cálculo;
XIX –de receita;
XX – código da tabela de  receita;
XXI – item;
XXII – alíquota;
XXIII – número de empregados;
XXIV – receita;
XXV – código de receita o rçamentária;
XXVI – atualização monetária / código;
XXVII – juros de mora / código;
XXVIII – multa de mora / código;
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XXIX – multa de infração /  código;
XXX – reservado código;
XXXI – total a pagar;
XXXII – outras especificações;
XXXIII – data;
XXXIV – assinatura.

Art. 97 – Os Impostos, Taxas, Laudêmios, Foros, Correção Monetária,
Juros, Multas e Receitas de qualquer natureza, serão recolhidos através do
Documento Único de Arrecadação – DUA, junto a estabelecimento inte-
grante da rede bancária e eventualmente na tesouraria da Secretaria Muni-
cipal da Fazenda.

Art. 98 – O Documento Único de Arrecadação – DUA, deverá ser preen-
chido à máquina ou em letra de forma, sem emendas ou rasuras e emitidos
em 3 (três) vias obrigatoriamente:

I – 1ª via Prefeitura;
II – 2ª via Contribuinte;
III – 3ª via Banco/Tesouraria;

Art. 99 – Não poderá ser recolhido mais de uma espécie de tributo num
mesmo documento de arrecadação.

Art. 100 – Serão considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais os
documentos que:

I – omitirem indicações, inclusive as necessárias a perfeita identifi-
cação da operação;
II – contiverem declarações inexatas;
III – estiverem preenchidos de forma ilegível e apresentarem emen-
das ou rasuras;
IV – forem emitidos por  contribuinte fictício ou que não mais exer-
cer sua atividade.

SEÇÃO II 

DO L IVRO DE REGISTRO DO ISS

Art. 101 – As pessoas jurídicas que exercem atividades de prestação de
serviços ficam obrigadas a possuir o Livro de Registro de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza.
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Parágrafo único – O Livro de Registro  é destinado a anotação de todas as
transações referentes à atividade de prestação de serviços de qualquer
natureza.

Art. 102– Ficam dispensados de possuir o Livro de Registro as entidades
de classe, as fundações, os clubes sociais e esportivos e os contribuintes
sujeitos ao pagamento do imposto pelo regime de estimativa.

Art. 103 – O Livro de Registro somente será usado depois de registrado
pela Coordenação de Administração Tributária e conterá obrigatoriamente
termo de abertura, com todas as folhas numeradas na ordem natural dos
números e rubricadas por funcionário da repartição.

§ 1º – Para fins de encerramento, o livro será exibido à repartição fiscali-
zadora para cumprimento das formalidades.

§ 2º – O Livro de Registro não conterá emendas ou rasuras e sua escritu-
ração não poderá estar em atraso.

Art. 104 – Far-se-á a escrituração do Livro de Registro à data de:
I – emissão da nota fiscal ou documento equivalente;
II – recebimento da nota de crédito para os que pagam o imposto so-
bre comissões;

Parágrafo único – A escrituração do Livro para estabelecimento de diver-
sões públicas será feita pelo movimento diário da venda de ingressos, bi-
lhetes, pules, listas e semelhantes.

Art. 105 – Encerrado o movimento do mês, o contribuinte lançará o total
da receita bruta e o valor do imposto a pagar.

SEÇÃO III 

DA NOTA F ISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 106 – A Nota Fiscal de Prestação de Serviços é o comprovante da
prestação do serviço, expedida pelo sujeito passivo da obrigação tributá-
ria.

§ 1º – A Nota Fiscal se destina à apuração da receita bruta mensal, decor-
rente da prestação de serviço, para fins de declaração do imposto.

§ 2º – O contribuinte do imposto fica obrigado a entregar ao tomador do
serviço a Nota Fiscal, ficando sujeito a multa, se não o fizer.
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Art. 107 – A Nota Fiscal será de emissão obrigatória, excetuando os ca-
sos previstos em lei e neste Regulamento, e conterá as indicações seguin-
tes:

I – denominação – Nota Fiscal de Prestação de Serviços;
II – número da nota fiscal, em destaque;
III – nome do contribuinte, seu endereço e número de inscrição no
Cadastro Fiscal do Município e no Cadastro Geral do Contribuintes –
CGC/MF;
IV – nome do tomador d os  serviços, seu endereço e número de ins-
crição no Cadastro Fiscal do Município e no Cadastro Geral do Con-
tribuintes – CGC/MF;
V – a discriminação do s  serviços prestados e seus respectivos valo-
res;
VI – unidade, quantidade, preço unitário, preço total, alíquota e valor
do imposto;
VII – data de emissão;
VIII – nome e endereço da Gráfica que a imprimir, numeração total
da série e número e data da autorização para impressão e prazo de
validade da nota fiscal.

§ 1º – As indicações dos incisos I, II, III e VIII serão impressas tipografi-
camente.

§ 2º – O prazo de validade da nota fiscal será de dois anos, contado da
data de autorização.

§ 3º – As notas fiscais que já tenham sido autorizadas poderão ser utiliza-
das até 31/12/1999.

Art. 108 – As Notas Fiscais serão impressas em talões obedecendo-se as
seguintes exigências:

I – impressas em série para grupos de 99.999 números;
II – mínimo de 50 (cinqüenta) jogos e máximo de 100(cem) jogos
por talão;
III – mínimo de duas vias, a 1ª destacável para entrega no ato do pa-
gamento da prestação do serviço e a 2ª fixa ao talão, constituindo do-
cumento fiscal do arquivo do contribuinte.
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§ 1º É facultado ao contribuinte aumentar o número de vias da Nota Fis-
cal de Prestação de Serviços e adotar o formato que convier, desde que as
vias contenham os elementos exigidos neste regulamento.

§ 2º – Na expedição das vias é obrigatório o decalque a papel carbono ou
processo equivalente.

§ 3º – Quando, por erro, omissão ou qualquer outro motivo justificado,
for inutilizada a Nota Fiscal, ficarão todas as vias presas ao talão para
anotação de cancelamento.

§ 4º – Aos contribuintes que utilizem o sistema mecanizado ou de proces-
samento de dados para emissão de documentos fiscais, poderá ser permi-
tido, mediante prévia solicitação, o uso de jogos soltos de Notas Fiscais,
de série única, com numeração por computador, desde que uma das vias
seja arquivada em ordem cronológica, que ficará a disposição do Fisco.

Art. 109 – Ficam dispensados da obrigatoriedade de emitir a Nota Fiscal:
I – os profissionais liberais, os despachantes, corretores, intérpretes,
tradutores e os que prestam serviços sob a forma de trabalho pessoas,
sujeito a taxação fixa;
II – os agentes intermediários de negócios, quanto às comissões re-
cebidas de seus representados;
III – os estabelecimentos de diversões públicas que vendam bilhetes,
cautelas, pules, listas, etc;
IV – os estabelecimento s de ensino;
V – as instituições fina nceiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central;
VI – as casas lotéricas;
VII – as entidades reconhecidas imunes e as isentas.

Art. 110 – É vedado:
I – confeccionar quantidades de notas fiscais superiores ao estabele-
cido na Autorização para Impressão de Notas Fiscais;
II – confeccionar talonários sem a devida numeração das notas fis-
cais ou não constar no rodapé das mesmas o número da Autorização
para Impressão de Notas Fiscais indicando numeração inicial e final,
número e destinação das vias;
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III – autorizar a impressão de mais de 10 (dez) talões para cada do-
cumento de Autorização para Impressão de Notas Fiscais, salvo se o
contribuinte comprovar o uso mensal de quantidade superior.

SEÇÃO IV 

DA NOTA F ISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 111 – Quando solicitada por pessoa física sem inscrição cadastral ou
por contribuinte inscrito no cadastro simplificado, será emitida pela Se-
cretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Servi-
ços.

§ 1º – O contribuinte deverá justificar por escrito a solicitação, cabendo à
autoridade administrativa deliberar sobre a sua conveniência.

§ 2º – Não serão emitidas mais de 10 (dez) Notas Fiscais Avulsas por
exercício, nem mais de 1 (uma) Nota Fiscal Avulsa por mês em nome de
um mesmo contribuinte.

§ 3º – O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza será recolhido an-
tes da emissão da Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços;

§ 4º – A emissão de Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços, em de-
sacordo ao disposto neste artigo será considerado crime nos termos da Lei
Federal, independente das penalidades administrativas cabíveis.

Art. 112– O pedido de autorização para impressão do documentário fiscal
dos estabelecimentos será acompanhado dos seguintes documentos:

I – quando se tratar de início de atividades: Alvará de Licença de
Localização e Funcionamento e comprovante de pagamento da TLF;
II – quando se tratar de contribuinte já em atividade: Alvará de Li-
cença de Localização e Funcionamento e Certidão Negativa de Dé-
bito.

Art. 113 – O documentário fiscal, autenticado ou não com mais de 30
(trinta) dias na Coordenação de Administração Tributária será inutilizado
após a lavratura do competente termo no qual deverá constar a relação dos
interessados.
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SEÇÃO V 

DOS DOCUMENTOS DE RETENÇÃO NA FONTE

Art. 114 – Os tomadores de serviços relacionados nos incisos I a IX do
artigo 121 do Código Tributário Municipal, deverão reter o valor do ISS
no ato do pagamento da prestação de serviços e recolhê-lo ao erário mu-
nicipal até o dia 5 (cinco) do mês subseqüente.

Art. 115 – O ISS retido deverá ser recolhido através do Documento Único
de Arrecadação – DUA, onde o tomador de serviços, obrigatoriamente,
deverá colocar o número da Inscrição Municipal (CGA), o código de re-
ceita e o termo “ISS RETIDO NA FONTE”, no campo de especificação
da receita.

Art. 116 – O tomador de serviços fornecerá ao prestador de serviços o
Recibo de Retenção na Fonte, referente ao valor do imposto retido.

Art. 117 – O Recibo de Retenção na Fonte conterá as seguintes informa-
ções básicas:

I – Do Recibo de Retenção na Fonte: dar numeração a cada recibo,
obedecendo a ordem natural dos números.
II – Do Contribuinte Substituto: preencher com todos os dados do
contribuinte substituto (nome, endereço, atividade, inscrição munici-
pal, cadastro geral dos contribuintes).
III – Do Contribuinte Substituído: preencher com todos os dados do
contribuinte substituído (nome, endereço, inscrição municipal, natu-
reza do serviço, n° da obra).
IV – Da Retenção em G eral: preencher com o número da(s) Nota(s)
Fiscal(is), sua data de emissão e o seu valor e o número do contrato.
V – Da Autenticação: p reencher com o valor retido e a data do seu
efetivo recolhimento, e a assinatura do contribuinte substituto.

Parágrafo único – Os formulários a que se refere este artigo poderão ser
entregues através de disquete.

Art. 118 – A Declaração Mensal do ISS conterá as seguintes indicações:
I – Da Declaração Mensal do ISS: preencher com o número que de-
verá ser em ordem crescente.
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II – Do Contribuinte Substituído: preencher com os dados que quali-
ficam o contribuinte substituído (nome, endereço, cadastro geral do
contribuintes, inscrição municipal).
III – Da Relação dos Contribuintes Substitutos: preencher com a ins-
crição municipal no cadastro de atividades, nome, quantidade de no-
tas fiscais e valor da retenção de cada contribuinte substituto durante
o mês.
IV – Da Autenticação: p reencher com o total da retenção do mês,
data e assinatura do contribuinte substituto.

Parágrafo único – A Declaração Mensal do ISS será emitida e autenticada
pelo prestador de serviços em 2 (duas) vias, sendo a 1ª via enviada men-
salmente, no prazo fixado para pagamento do imposto, para a Gerência de
Arrecadação da Coordenação de Administração Tributária, e a 2ª via clas-
sificada em ordem decrescente, passando a integrar o documentário fiscal
do prestador de serviços pelo período de 5 (cinco) anos, a contar de 1° de
janeiro do exercício seguinte ao de sua emissão.

Art. 119 – A Declaração Mensal de Retenção na Fonte conterá as se-
guintes indicações:

I – Da Declaração Mensal de Retenção na Fonte: preencher com o
número que deverá ser em ordem crescente.
II – Do Contribuinte Substituto: preencher com os dados que qualifi-
cam o contribuinte substituto (nome, endereço, cadastro geral do
contribuintes, inscrição municipal).
III – Da Relação dos Contribuintes Substituídos: preencher com a
inscrição municipal no cadastro de atividades, nome, quantidade de
notas fiscais e valor da retenção de cada contribuinte substituído du-
rante o mês.
IV – Da Autenticação: p reencher com o total da retenção do mês,
data e assinatura do contribuinte substituto.

Parágrafo único – A Declaração Mensal de Retenção na Fonte será emiti-
da e autenticada pelo tomado de serviços em 2 (duas) vias, sendo a 1ª via
enviada mensalmente, no prazo fixado para pagamento do imposto, para a
Gerência de Arrecadação da Coordenação de Administração Tributária, e
a 2ª via classificada em ordem decrescente, passando a integrar o docu-
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mentário fiscal do tomado de serviços pelo período de 5 (cinco) anos, a
contar de 1° de janeiro do exercício seguinte ao de sua emissão.

CAPÍTULO III 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

SEÇÃO I 

DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 120 – A responsabilidade do contribuinte substituto não exclui a do
contribuinte substituído.

Art. 121 – São contribuintes responsáveis pelo pagamento do imposto, na
condição de substitutos tributários, em relação aos serviços que lhe forem
prestados, com ou sem comprovação de inscrição no município:

I – os órgãos públicos;
II – os condomínios residenciais ou comerciais;
III – as cooperativas;
IV – os estabelecimento s  industriais.

Art. 122– Ficam responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços
de qualquer natureza, qualificados como contribuintes substitutos, as em-
presas e os empreiteiros de construção civil, obras hidráulicas e outras
semelhantes em relação aos serviços auxiliares, complementares e para-
lelos contratados com terceiros, tais como:

I – serviços de engenharia consultiva;
II – fiscalização e supervisão técnica de obras e de serviços de enge-
nharia;
III – escavações, aterros, perfurações, desmontes, escoramentos, dre-
nagens, sondagens e desmatamentos;
IV – revestimento de pi sos, tetos e paredes;
V – carpintaria, serralh a ria e vidraçaria;
VI – impermeabilização e isolamento térmico e acústico;
VII – instalações hidráulica, elétrica, de comunicações, de refrigera-
ção, de vapor, de ar comprimido, de condução e exaustão de gases de
combustão, elevadores e condicionadores de ar;
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VIII – levantamentos topográficos, batimétricos e aerofotogramétri-
cos;
IX – terraplanagem, enr ocamento e derrocamento;
X – estaqueamento, fun dações e dragagens;
XI – transportes e fretes;
XII – decoração em geral;
XIII – outros semelhantes.

Art. 123 – O contribuinte substituto fica obrigado a emitir o respectivo
comprovante de retenção na fonte, em 3 vias, com a destinação seguinte:

I – 1ª via – contribuinte substituído (prestador de serviço);
II – 2ª via – Gerência de Arrecadação da Coordenação de Adminis-
tração Tributária;
III – 3ª via – contribuinte substituto (tomador do serviço).

Art. 124 – Os contribuintes substituídos deverão anotar no Livro de Re-
gistro do ISS a relação das notas fiscais que forem objeto de retenção na
fonte.

SEÇÃO II 

DA INCIDÊNCIA E DA BASE DE CÁLCULO DO ISS

Art. 125 – Considera-se devido o imposto, dentro de cada mês, a partir da
data:

I – do recebimento do preço do serviço. para as atividades de presta-
ção de serviços em geral;
II – do recebimento do aviso de crédito, para os contribuintes que
pagam o imposto sobre comissões;
III – da emissão da fatura ou título de crédito que a dispense;
IV – da emissão da nota  de débito.

Art. 126 – No caso de prestação de serviços enquadráveis em mais de um
dos itens da Lista de Serviços, anexa ao Código Tributário Municipal, o
imposto será calculado com base no preço do serviço, de acordo com as
diversas incidências e respectivas alíquotas.

Parágrafo único – O contribuinte deverá apresentar escrituração idônea
que permita diferenciar as receitas específicas das várias atividades, sob
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pena de o imposto ser calculado da forma mais onerosa, mediante a apli-
cação, para os diversos serviços, da alíquota mais elevada.

Art. 127 – A base de cálculo do imposto poderá ser apurada, sem prejuízo
das penalidades cabíveis, por arbitramento, previsto nos Art. 46 a 48 do
Código Tributário Municipal, ou fixada por estimativa nas hipóteses pre-
vistas no Art. 116 da mesma Lei.

Parágrafo único – O arbitramento deverá ser efetuado por no mínimo dois
Fiscais de Tributos, com prévia autorização da Gerência de Fiscalização.

SEÇÃO III 

DA CONSTRUÇÃO C IVIL

Art. 128– Na prestação dos serviços a que se referem os itens 31 e 33 da
Lista de Serviços, o tributo pago pelas subempreitadas será subtraído do
imposto devido, para cada contrato.

Art. 129– Entendem-se por construção civil as seguintes obras e serviços:
I – edificações em geral;
II – rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos;
III – pontes, túneis, viadutos e logradouros públicos;
IV – canais de drenagem  ou de irrigação, obras de retificação ou de
regularização de leitos ou perfis de rios;
V – barragens e diques ;
VI – sistemas de abastecimento de água e de saneamento, poços arte-
sianos;
VII – sistemas de produção e distribuição de energia elétrica;
VIII – sistemas de telecomunicações;
IX – refinaria, oleoduto s , gasodutos e outros sistemas e distribuição
de líquidos e gases;
X – escoramento e con tenção de encostas e serviços congêneres;
XI – recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e con-
gêneres, quando vinculada a projetos de engenharia, da qual resulte a
substituição de elementos construtivos essenciais, limitada exclusi-
vamente à parte relacionada à substituição.
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Parágrafo único – Entendem-se por e l ementos construtivos essenciais os
pilares, vigas, lajes, alvenarias estruturais ou portantes, fundações e tudo
aquilo que implique a segurança ou estabilidade da estrutura.

Art. 130 – São serviços essenciais, auxiliares ou complementares à execu-
ção de obras de construção civil, desde que vinculados a uma obra de
construção civil, lastreados por um contrato, com os pressupostos e requi-
sitos estabelecidos no Código Civil:

I – estaqueamentos, fundações, escavações, aterros, perfurações,
desmontes, demolições, rebaixamento de lençóis de água, dragagens,
escoramentos, terraplenagens, enrocamentos e derrocamentos;
II – concretagem e alvenaria;
III – revestimentos e pinturas de pisos, tetos, paredes, forros e divi-
sórias;
IV – carpintaria, serralh e i ra, vidraçaria e marmorearia;
V – impermeabilizaçõe s  e isolamentos térmicos e acústicos;
VI – instalações e ligações de água, de energia elétrica, de proteção
catódica, de comunicações, de elevadores, de condicionamento de ar,
de refrigeração, de vapor de ar comprimido, de sistemas de condução
e exaustão de gases de combustão, inclusive dos equipamentos rela-
cionados com esses serviços;
VII – a construção de jardins, iluminação externa, casa de guarda e
outros de mesma natureza, previstos no projeto original, desde que
integrados ao preço de construção da unidade imobiliária;
VIII – outros serviços diretamente relacionados a obras hidráulicas,
de construção civil e semelhantes.

Art. 131 – Não se enquadram como serviços auxiliares da construção ci-
vil:

I – locação de máquinas, motores, formas metálicas, equipamentos e
a respectiva manutenção;
II – transportes e fretes;
III – decoração em geral;
IV – estudos de macro e  microeconomia;
V – pesquisas de merca do ;
VI – investigações econométricas e reorganizações administrativas;
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VII – atuação por meio de comissões, inclusive a decorrente da ces-
são de direitos de opção de compra e venda de imóveis;
VIII – cobrança, pelo prestador de serviço, de despesas por ele reali-
zadas e relativas a encargos do contratante, sendo tributável a quantia
cobrada que exceda o montante dos pagamentos efetuados.

Art. 132– Quando a execução de obras de construção civil, hidráulicas e
outras semelhantes for realizada por administração ou empreitada, a em-
presa prestadora de serviços ficará sujeita ao pagamento do imposto sobre
serviços de qualquer natureza (ISS) com base na receita bruta da presta-
ção de serviços, deduzidas as parcelas correspondentes ao valor das su-
bempreitadas já tributadas pelo imposto, mediante a comprovação de sua
retenção na fonte.

Art. 133 – A base de cálculo do imposto relativo aos serviços de constru-
ção civil é o respectivo preço, deduzido o valor das subempreitadas já tri-
butadas neste Município.

Parágrafo único – Nas demolições, inclui-se no preço dos serviços o
montante dos recebimentos em dinheiro ou em materiais provenientes do
desmonte.

Art. 134 – Quando os serviços referidos forem prestados sob regime de
administração, a base de cálculo inclui, além dos honorários do prestador,
as despesas gerais de administração, as de mão-de-obra, encargos sociais
e reajustamentos, ainda que tais despesas sejam de responsabilidade de
terceiros.

Art. 135 – Nos contratos de construção firmados antes do habite-se entre
o incorporador que acumule essa qualidade com a de construtor e os ad-
quirentes de frações ideais de terreno, a base de cálculo será o preço das
cotas de construção, deduzido, proporcionalmente, do valor das subem-
preitadas.

Parágrafo único – Quando não forem especificados, nos contratos, os
preços das frações ideais do terreno e das quotas de construção, o preço
do serviço será a diferença ente o valor total do contrato e o valor resul-
tante da multiplicação do preço de aquisição do terreno pela fração ideal
vinculada à unidade contratada.

Art. 136 – Nas incorporações imobiliárias, os financiamentos obtidos
junto aos agentes financeiros compõem a apuração da base de cálculo,
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salvo nos casos em que todos os contratantes dos serviços ou adquirentes
sejam financiados diretamente pelo incorporador.

Art. 137 – Os serviços de engenharia consultiva, são os seguintes:
I – elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de enge-
nharia;
II – elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executi-
vos para trabalhos de engenharia;
III – fiscalização e supervisão de obras e serviços de engenharia.

Parágrafo único – O tratamento fisca l  previsto no caput deste artigo des-
tina-se exclusivamente aos serviços de engenharia consultiva que estive-
rem relacionados com obras de construção civil, hidráulicas, de escora-
mento e de contenção de encostas.

Art. 138– Na prestação de serviço incidente sobre a construção civil, hi-
dráulicas e outras semelhantes, realizadas por administração, empreitada
ou subempreitada a base de cálculo é o preço do serviço, deduzidas do
valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto, comprovadas através
da retenção do tributo na fonte.

Art. 139 – Quando os serviços forem prestados sob o regime de adminis-
tração, desde que comprovado por contrato escrito, a base de cálculo será
o valor do preço do serviço corrigido e reajustado.

Art. 140 – Quando os serviços forem prestados sob o regime de empreita-
da ou subempreitada, a base de cálculo do imposto será o preço dos servi-
ços contratados, inclusive suas revisões e reajustamentos contratuais.

Art. 141 – Quando a construção for realizada pelo próprio incorporador,
o preço do serviço será o valor da unidade imobiliária, aí não compreen-
dida a fração ideal.

Art. 142 – Comprovada a entrada de numerário na empresa, recebido do
cliente e destinado à construção, através de qualquer documento ou regis-
tro contábil, considera-se como contrato de empreitada com o intuito de
promover ou realizar a construção.

Art. 143 – O valor da fração ideal, para efeito de exclusão da base de cál-
culo, corresponderá ao preço de aquisição do terreno, dividido pelo núme-
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ro de unidades da construção, levando-se em conta proporcionalmente as
diferenças de áreas das unidades.

Art. 144 – Os contratos realizados após o habite-se não estarão passíveis
de tributação pelo imposto sobre serviços de qualquer natureza.

SEÇÃO IV 

DAS DEMAIS ATIVIDADES

Art. 145 – Nos serviços de assistência médico-hospitalar prestados por
hospitais, clínicas, sanatórios, ambulatórios, prontos-socorros, mani-
cômios, casas de saúde, de repouso, de recuperação e congêneres, in-
clusive os prestados através de planos de medicina de grupo e convênios,
a base de cálculo do imposto é a receita bruta, nela incluído o valor das
diárias hospitalares, da alimentação, dos medicamentos, dos materiais
médicos e congêneres.

Art. 146 – Os intermediários de negócios, inclusive corretores e agen-
ciadores de pedidos que, sem relação de emprego com estabelecimento de
qualquer natureza, atuem, de maneira estável e em caráter profissional, te-
rão o imposto calculado sobre a receita bruta, ainda que:

I – aufiram unicamente comissão ou outra retribuição, previamente
estabelecida, sobre o preço ou a quantidade de mercadorias vendidas
ou entregues por seu intermédio;
II – estejam obrigados a prestar contas dos preços recebidos;
III – fiquem excluídos de quaisquer lucros.

Art. 147 – O imposto incidente sobre os serviços das companhias de se-
guro e capitalização será calculado sobre a receita bruta proveniente das
taxas de:

I – expediente, relativa à expedição de apólices;
II – coordenação, administração ou distribuição de co-seguros.

Parágrafo único – Exclui-se da taxa referida no inciso II o reembolso
proporcional, pelas co-seguradoras, das comissões pagas aos corretores
pela líder.

Art. 148 – O imposto incide sobre a taxa de coordenação, recebida pela
seguradora, decorrente da liderança em co-seguros e correspondente à di-
ferença entre as comissões recebidas das congêneres, em cada operação, e
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a comissão paga ao corretor, excetuada a de responsabilidade da segura-
dora líder.

Parágrafo único – Quando não discriminado o valor da taxa de coordena-
ção ou quando esse valor for inferior a 3% (três por cento) do valor do
prêmio cedido em co-seguro, este será o valor a ser considerado como
base de cálculo.

Art. 149 – O imposto incidente sobre as agências de companhias segu-
radoras será calculado sobre a receita bruta proveniente:

I – de comissão de agenciamento fixado pela Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP);
II – da participação contratual da agência nos lucros anuais obtidos
pela respectiva representada.

Art. 150 – O imposto incide sobre o total das comissões recebidas ou cre-
ditadas no mês, inclusive as auferidas por sócios ou dirigentes das Empre-
sas.

Art. 151 – O imposto incidente sobre prestação de serviços realizados por
administradoras de cartão de crédito será calculado sobre as seguintes
receitas:

I – taxa de inscrição do usuário;
II – taxa pela renovação do crédito;
III – taxa de filiação do estabelecimento;
IV – comissão recebida  dos estabelecimentos filiados a títulos de
intermediação;
V – taxa de alterações contratuais;
VI – outros serviços congêneres.

Art. 152 – O imposto incidente sobre os serviços de distribuição, venda
ou aceitação de bilhetes de loterias será calculado sobre as comissões ou
vantagens auferidas pelo prestador dos serviços.

Art. 153 – O imposto incidente sobre os serviços de arrendamento mer-
cantil será calculado sobre todos os valores percebidos na operação, tais
como: ônus iniciais, aluguéis, taxas de intermediação, de compromisso,
de administração, de assistência técnica e outros.

Parágrafo único – Considera-se arrendamento mercantil, o negócio ju-
rídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pes-
soa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto
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o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especifica-
ções da arrendatária e para uso próprio deste.

Art. 154 – O imposto incide sobre a receita de comissões das pessoas ju-
rídicas que prestam serviços como representantes comerciais, conside-
rando-se mês de competência o da recepção dos avisos de crédito, salvo
quando antecedidos pelo recebimento das próprias comissões, caso em
que prevalecerá o mês do recebimento destas.

Art. 155 – O imposto incide sobre a prestação de serviços de copiagem
de documentos, plantas, desenhos e outros assemelhados, por qualquer
processo, e será calculado sobre o preço do serviço e devido pelo estabe-
lecimento prestador.

Parágrafo único – Considera-se estabelecimento prestador, no caso de
utilização de máquinas copiadoras, aquele onde as mesmas estiverem
instaladas

Art. 156 – São considerados serviços turísticos, para fins previstos neste
Regulamento:

I – agenciamento ou venda de passagens terrestres, aéreas, maríti-
mas, fluviais e lacustres;
II – reserva de acomodações em hotéis e estabelecimentos similares
no Pais e no exterior;
III – organização de viagens, peregrinações, excursões e passeios
dentro e fora do Pais;
IV – fornecimento de gu ias e intérpretes;
V – exploração de serv i ço de transportes turísticos em ônibus e li-
musines por conta própria ou de terceiros.

Art. 157 – A base de cálculo do imposto incluirá todas as receitas auferi-
das pelo prestador dos serviços, inclusive:

I – as decorrentes de diferenças entre os valores cobrados do usuário
e os valores efetivos dos serviços agenciados;
II – as passagens e hospedagens concedidas gratuitamente às empre-
sas de turismo, quando negociadas com terceiros.

Art. 158 – Quando se tratar de organização de viagens ou de excursões,
as agências de turismo poderão deduzir do preço contratado os valores
das passagens aéreas, terrestres e marítimas e o valor da hospedagem dos
viajantes ou excursionistas, devendo, porém, incluir como tributáveis as
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comissões e demais vantagens obtidas pelas vendas dessas mesmas passa-
gens e reservas.

Parágrafo único – Não são dedutíveis  as despesas de financiamento, as
passagens e as hospedagens dos guias e intérpretes; as comissões pagas a
terceiros; as efetivadas com ônibus turísticos, restaurantes, hotéis e ou-
tros.

Art. 159 – Nos serviços turísticos contratados em moeda estrangeira, in-
clusive em relação ao turismo receptivo, a base de cálculo do imposto
será o valor resultante da conversão das divisas ao câmbio do dia da ocor-
rência do fato gerador.

Art. 160 – Na base de cálculo do imposto devido pelos serviços de flores-
tamento e reflorestamento, de acordo com a Lei Federal n° 5.106, de
02.09.66, incluem-se as atividades desmatamento, destocamento, aduba-
gem e outras essenciais à caracterização dos serviços.

Art. 161 – O imposto incidente sobre as empresas de transporte de natu-
reza estritamente municipal será calculado sobre o preço do serviço co-
brado ao usuário e compreende o transporte:

I – coletivo ou de passageiros que é realizado em regime de permis-
são ou concessão do poder competente;
II – coletivo de cargas que abrange os serviços de transporte de bens,
objetos, valores e mercadorias;
III – individual de pessoas, realizado por livre acordo entre o trans-
portador e o interessado sem itinerário fixo;
IV – individual de carga s .

Parágrafo único – Para efeito do dispos to no inciso II do Art. 130 do Có-
digo Tributário Municipal entende-se por transporte não coletivo de pas-
sageiros, aquele prestado por táxi e moto taxi.

Art. 162 – Nos casos em que a empresa de transporte de carga, embora
cadastrada, não possua frota própria, limitando-se a agenciar transporte
para terceiros, considera-se a base de cálculo do imposto a diferença entre
o preço recebido e o preço pago à efetiva transportadora desde que este
último:

I – seja inscrito no Cadastro Geral de Atividades do município;
II – emita nota fiscal de serviços.
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Parágrafo único – Não sendo inscrito o transportador efetivo ou cobrando
este o serviço de transporte de carga por meio de recibo, o agenciador pa-
gará o imposto pelo total da operação, independentemente de reembolso.

Art. 163 – A base de cálculo do imposto são as receitas decorrentes de
todos os serviços prestados por bancos comerciais, de investimentos,
múltiplos e demais instituições financeiras, nos termos da Lista de Ser-
viços, tais como:

I – cobrança e recebimento por conta de terceiro, inclusive de direi-
tos autorais;
II – protesto de títulos;
III – sustação de protestos;
IV – devolução de título s não pagos;
V – manutenção de títu los vencidos;
VI – fornecimento de posição de cobrança ou recebimento:
VII – quaisquer outros serviços correlatos da cobrança ou recebi-
mento, tais como cancelamento de títulos e notas de seguros;
VIII – fornecimento de talões de cheques e cheques avulsos;
IX – emissão de cheque s  administrativos, visamento de cheques de
viagem e fornecimento desses cheques;
X – transferência de fu ndos;
XI – devolução de cheques;
XII – sustação de pagamento de cheques;
XIII – ordem de pagamento e de crédito, por qualquer meio;
XIV – emissão e renovaçã o de cartões magnéticos;
XV – consulta em termin a l eletrónico;
XVI – pagamento por conta de terceiro, inclusive o feito fora do es-
tabelecimento;
XVII – elaboração de ficha cadastral;
XVIII – aluguel de cofres;
XIX – fornecimento de se gundas vias de aviso de lançamento e de
extrato de conta;
XX – emissão de carnês;
XXI – manutenção de contas inativas;
XXII – abono de firmas, recolhimento e remessa de numerário;
XXIII – serviço de compensação;
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XXIV – licenciamento, exp ed iente, informações estatísticas e con-
tratação de operações ativas (emissão de guias de importação e ex-
portação; cheque especial; crédito geral e outros);
XXV – outros serviços de e x pediente, secretaria e congêneres, não
abrangidos nos incisos anteriores;
XXVI – agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de
seguros e de planos de previdência privada;
XXVII – administração e distribuição de co-seguros;
XXVIII – agenciamento de créditos ou de financiamentos;
XXIX – intermediação na l iquidação de operações garantidas por di-
reitos creditórios;
XXX – serviços de agenci amento e intermediação em geral;
XXXI – auditoria e análise financeira;
XXXII – fiscalização de projetos econômico-financeiros;
XXXIII – análise técnico-econômico-financeira de projetos;
XXXIV – planejamento e ass essoramento financeiro;
XXXV – consultoria e asses so ramento administrativo;
XXXVI – processamento de dados e atividades auxiliares;
XXXVII – arrendamento mercantil (leasing);
XXXVIII – locação de bens móveis;
XXXIX – resgate de letras com aceite de outras empresas;
XL – captação indireta d e recursos oriundos de incentivos fiscais;
XLI – serviços do PASEP/PIS, Previdência Social e FGTS;
XLII – administração de crédito educativo;
XLIII – administração de seguro desemprego.

Art. 164 – A base de cálculo do imposto devido pelos estabelecimentos
particulares de ensino compõe-se:

I – das mensalidades ou anuidades cobradas dos alunos, inclusive as
taxas de inscrição ou matrícula;
II – das receitas, quando incluídas nas mensalidades ou anuidades,
oriundas de:

a) fornecimento de material escolar, exclusive livros;
b) fornecimento de alimentação;

III – da receita oriunda do transporte de alunos;
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IV – de outras receitas o b tidas, tais como as decorrentes de segunda
chamada, recuperação, fornecimento de documento de conclusão,
certificado, diploma, declaração para transferência, histórico escolar,
boletim e identidade estudantil.

Art. 165 – Os estabelecimentos de ensino que utilizarem carnês de paga-
mento deverão emitir Nota Fiscal de Serviços para as receitas que não
estejam incluídas no carnê, bem como escriturá-las, em coluna separada,
no livro fiscal.

Art. 166 – As pessoas jurídicas que promovam a intermediação de veí-
culos por consignação, deverão calcular o tributo sobre as comissões au-
feridas, vedada qualquer dedução.

Parágrafo único – Equipara-se à pessoa jurídica, para os efeitos previstos
neste artigo, a pessoa física que pratique a intermediação de compra e
venda de mais de 3 (três) veículos por ano.

Art. 167 – As empresas que prestam serviços de diversões públicas fi-
cam sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ainda que
a prestação envolva o fornecimento de mercadorias.

Parágrafo único  – A base de cálculo do imposto incidente sobre jogos e
diversões públicas é o preço do ingresso, cobrado do usuário.

Art. 168 – Nos serviços de diversões públicas consistentes no forneci-
mento de música ao vivo, mecânica, shows ou espetáculos do gênero,
prestados em estabelecimentos tais como boates, discotecas e congêneres,
bem como em quadras de esporte e similares, considera-se parte inte-
grante do preço do ingresso ou participação, ainda que cobrado em sepa-
rado, o valor da cessão de aparelhos, equipamentos e materiais aos usuá-
rios.

Art. 169 – Os responsáveis pela realização de espetáculos de diversões
são obrigados a observar as seguintes normas:

I – fornecer bilhete específico a cada usuário de lugar avulso, cama-
rote ou frisa;
II – colocar, na bilheteria, tabuleta com os preços dos ingressos, vi-
sível do exterior;
III – comunicar previamente á autoridade competente as lotações de
seus estabelecimentos, bem como as datas e horários de seus espetá-
culos e os preços dos ingressos.
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Art. 170 – Os promotores de espetáculos de diversões públicas deverão
emitir, para controle da venda de ingressos, borderôs diários que conte-
nham as seguintes informações:

I – data;
II – local de venda;
III – preços unitários de cada espécie de ingresso;
IV – valores parciais co r r espondentes às vendas de cada espécie de
ingresso;
V – valor total das ven das efetuadas na data.

Art. 171 – O imposto devido pela promoção de espetáculos de diversão
pública poderá ser fixado a partir de base de cálculo estimada.

Art. 172 – Os clubes que promoverem espetáculos de diversões com ven-
da de ingressos ao público ficam sujeitos ao pagamento do imposto.

Art. 173 – O imposto incide sobre a receita total decorrente da exploração
de máquinas, aparelhos, equipamentos de jogos e diversões.

Art. 174 – Os serviços de concepção, redação e produção de propaganda
e publicidade compreendem o estudo prévio do produto ou serviço a
anunciar, a criação do plano geral de propaganda e de mensagens adequa-
das a cada veículo de divulgação, elaboração de textos publicitários e
desenvolvimento de desenho-projeto através da utilização de ilustrações e
de outras técnicas necessárias à materialização do plano como foi conce-
bido e redigido.

Art. 175 – Nos serviços de propaganda e publicidade, a base de cálculo
compreenderá:

I – o preço dos serviços próprios de concepção, redação, produção,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração
de desenhos, textos e demais materiais publicitários e sua divulgação
por qualquer meio;
II – o valor das comissões ou dos honorários relativos à veiculação
em geral, realizada por ordem e conta do cliente;
III – o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre o preço
dos serviços relacionados no inciso I deste artigo, quando executados
por terceiros, por ordem e conta do cliente;
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IV – o valor das comiss ões ou dos honorários cobrados sobre a
aquisição de bens ou contratação de serviços por ordem e conta do
cliente;
V – o preço dos serviço s próprios de pesquisa de mercado, promo-
ção de vendas, relações públicas e outros ligados às suas atividades;
VI – o valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reem-
bolso de despesas decorrentes de pesquisas de mercado, promoção de
vendas, relações públicas, viagens, estadas, representações e outros
dispêndios feitos por ordem e conta de clientes.

Art. 176 – O imposto incide sobre a prestação dos seguintes serviços, re-
lacionados com o ramo das artes gráficas:

I – composição gráfica, clicheria, zincografia, litografia, fotolitogra-
fia e outras matrizes de impressão;
II – encadernação de livros e revistas;
III – confecção de impressos;
IV – confecção de impr essos de segurança;
V – acabamento gráfic o .

Parágrafo único – Não será sujeita à incidência do Imposto Sobre Servi-
ços a confecção de impressos em geral que se destinem á comercialização
ou à industrialização.

Art. 177 – A base de cálculo do imposto nos serviços de funerais cons-
titui-se da receita bruta auferida pela empresa de serviços funerários, de-
corrente, dentre outras, das seguintes atividades:

I – fornecimento do caixão, urna ou esquife;
II – aluguel de capela;
III – transporte do corpo cadavérico;
IV – fornecimento de fl o r es, coroas e outros paramentos;
V – desembaraço de ce r t idão de óbito;
VI – fornecimento de véu, essa e outros adornos;
VII – embalsamamento, embelezamento ou restauração de cadáveres.

Art. 178 – A base de cálculo dos serviços é a receita bruta decorrente da
venda de todos os planos de saúde por entidades que assumam o com-
promisso de pagar ou reembolsar as despesas médico-hospitalares e asse-
melhadas de seus clientes ou associados, inclusive através de contratação
de terceiros.
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Art. 179 – No caso de utilização de carnês para recebimento de mensali-
dades, as empresas de planos de saúde deverão efetuar os respectivos lan-
çamentos no Livro de Registro do ISS.

Art. 180 – Considera-se locação de bens móveis incorpóreos, para fins
de tributação pelo ISS:

I – a cessão parcial de direitos de uso e gozo de propriedade industri-
al, artística ou literária, inclusive franquia, marcas, patentes, progra-
mas de computador e outros;
II – a cessão de direitos de uso de dependências de clubes, boates,
escolas, hotéis e congêneres, para recepções, festas, congressos, sim-
pósios e outros.

Parágrafo único  – A base de cálculo do imposto incidente sobre os servi-
ços é a receita bruta, vedadas quaisquer deduções.

Art. 181 – O imposto incidente sobre os serviços prestados pelas empre-
sas administradoras de imóveis e de condomínios em geral será calcu-
lado sobre as seguintes receitas:

I – taxas de administração;
II – comissões em geral;
III – honorários decorrentes de assessoria administrativa, contábil e
jurídica, assistência a reuniões de condomínio e similares;
IV – taxas de elaboraçã o de fichas cadastrais; taxas de expediente;
V – reembolso de desp esas relacionadas com a prestação de servi-
ços;
VI – outras receitas congêneres.

Art. 182 – O imposto incidente sobre os serviços hoteleiros e congêneres
será calculado sobre:

I – o preço da hospedagem;
II – o valor da alimentação, quando incluído na diária;
III – o valor do reembolso de despesas;
IV – outras receitas con gêneres.

§ 1º – Excluem-se do disposto neste artigo as gorjetas pagas, ainda que
compulsoriamente, pelos hóspedes e destinadas diretamente à remunera-
ção dos empregado do prestador do serviço.

§ 2º –Equiparam-se aos hotéis:
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a) as atividades hoteleiras exercidas em condomínios de apart-
hotel ou hotel-residência;
b) as pensões, hospedarias, casas de cômodos.

Art. 183 – O imposto devido pelas empresas de informática incidirá so-
bre a prestação dos seguintes serviços:

I – implantação e desenvolvimento de sistemas;
II – programação;
III – processamento de dados;
IV – consultoria e assist ência técnica em processamento de dados;
V – análises de sistema s ;
VI – determinação de rotinas, layouts de formulários, fluxogramas;
VII  – elaboração de manuais técnicos;
VIII – cessão de uso de programas de computação;
IX – cessão de recursos  computacionais;
X – locação de program a s  de computador;
XI – digitação de dados;
XII – treinamento de pessoal;
XIII – locação de equipamentos;
XIV – instalação de equip amentos;
XV – manutenção de equ ipamentos.

SEÇÃO V 

DO PROFISSIONAL AUTÔNOMO

Art. 184 – O imposto incidirá sobre o profissional autônomo, quando o
mesmo se encontrar no exercício de suas atividades profissionais e será
calculado mediante alíquotas fixas com base na unidade fiscal padrão vi-
gente, em conformidade com a Tabela de Receita n° 02, anexa ao Código
Tributário.

Parágrafo único – O profissional autônomo, integrante de sociedade uni-
profissionais e que preste serviços exclusivamente em nome desta, não
estará sujeito ao imposto previsto neste artigo, mas será utilizado como
base de cálculo do imposto a ser recolhido pela sociedade, em conformi-
dade com a Tabela de Receita n° 02, anexa ao Código Tributário.

Art. 185 –Considera-se profissional autônomo:
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I  – o profissional de nível superior registrado no conselho ou órgão
profissional próprio e que realize trabalho pessoal de caráter técnico,
científico ou artístico consoante a sua categoria profissional;
II – o profissional de nível médio, isto é, todo aquele que exerce uma
profissão técnica de nível de ensino de segundo grau ou a este equi-
parado, ou que exerce profissão considerada auxiliar ou afim de nível
superior;
III – o agente auxiliar do comércio, a saber:

a) despachante e comissário;
b) perito e avaliador;
c) agente da propriedade industrial;
d) representante comercial e corretor;
e) leiloeiro.

Parágrafo único – Entende-se por profissional autônomo o contribuinte
que execute, pessoalmente, atividade inerente à sua categoria profissional
e que tenha a seu serviço até 3 (três) empregados ou terceiros para auxi-
liá-lo diretamente no exercício de sua atividade.

SEÇÃO VI 

DAS SOCIEDADES DE PROFISSIONAIS

Art. 186 – As sociedades de profissionais autônomos pagarão o imposto
de acordo como a Tabela de Receita n° 02, anexa ao Código Tributário,
calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou
não, que preste serviços em nome da sociedade, assumindo responsabili-
dade pessoal, nos termos da Lei aplicável.

Parágrafo único – Para os fins de apl i cação deste artigo considera-se so-
ciedade de profissionais autônomos, para prestação de serviços, a consti-
tuída de no máximo 5 (cinco):

I – médicos, dentistas e veterinários;
II – enfermeiros e protéticos (prótese dentária);
III – laboratório de análise clínicas e eletricidade médica;
IV – advogados ou prov isionados;
V – agentes de proprie dade industrial;
VI – economistas;
VII – contadores, auditores, guarda-livros, técnicos de contabilidade;
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VIII – engenheiros, arquitetos e urbanistas.

CAPÍTULO IV 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL

URBANA

Art. 187 – Considera-se área construída descoberta, para efeito de avalia-
ção da Propriedade Predial e Territorial Urbana, toda a superfície cons-
truída que integre ou não unidade imobiliária construída coberta, com
destinação específica, tais como: piscina, terraço, playground, deck, tan-
ques elevados, quadra de esportes, varandas, áreas cimentadas ou asfalta-
das destinadas a depósitos de máquinas e equipamentos.

Parágrafo único – Exclui-se como área  construída descoberta, para efeito
tributário, as de pavimentação, jardins, estacionamento, parques de recre-
ação, pátio de manobras, reservatórios ou tanques e rampas de acesso e
assemelhados.

Art. 188 – Considera-se mezanino ou sobreloja o andar que intermedeia
dois pavimentos, seja de estrutura de concreto, ferro, madeira ou outros
materiais, cuja finalidade é aumentar a área de unidade imobiliária, inde-
pendente de sua destinação.

Art. 189 – Para efeito da aplicação do inciso V do § 1º do Art. 132 da Lei
392/97, a determinação da área onde possam existir os melhoramentos
será obtida observando-se a distância de 3 (três) quilômetros, através de
acesso regular, a partir de qualquer dos limites do imóvel.

Art. 190 – O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no
caso de imóveis edificados, incidirá sobre aqueles com “habite-se”, ocu-
pados ou não, e ainda que a construção tenha sido licenciada por terceiros
ou feita em terreno alheio.

§ 1º – O imposto incide sobre imóveis edificados, ainda que o respectivo
“habite-se” não tenha sido concedido, desde que esteja ocupado.

§ 2º – Entende-se também como ocupado, para efeitos de tributação, o
imóvel que esteja em condições de ocupação.
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§ 3º – Presume-se estar o imóvel em condições de ocupação, para efeitos
de tributação, quando dispuser de fornecimentos de energia, fornecimento
de água, bem como revestimento de pisos e paredes.

§ 4º – Entende-se por construção licenciada por terceiros aquela cuja au-
torização tenha sido concedida a pessoa diversa daquela que conste no
Registro de Imóveis como titular do imóvel.

Art. 191 – Para efeito da aplicação do § 1º do Art. 134 da Lei 392/97, fica
criada a Comissão de Avaliação, que terá a seguinte composição:

I – o Secretário Municipal da Fazenda, que a presidirá;
II – dois técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda, escolhidos
pelo seu titular;
III – dois técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Infra-
estrutura, escolhidos pelo seu titular.

Parágrafo único – A critério do seu presidente, poderá a Comissão de
Avaliação contratar serviços técnicos para levantamento de informações
necessárias à execução das suas atribuições.

Art. 192 – A área construída coberta é o resultado da projeção ortogonal
dos contornos externos da construção, computando-se também a superfí-
cie:

I – das sacadas;
II – das varandas cobertas ou descobertas;
III – dos terraços cobertos ou descobertos em níveis diferentes ao do
solo, com acesso permanente;
IV – das sobrelojas e m ezaninos;
V – do sótão e porão d esde que constituam compartimentos habitá-
veis;
VI – das garagens cobertas e descobertas;
VII – das vagas de garagem cobertas com estruturas permanentes;
VIII – das quadras de esporte que não se caracterizem como terreno
original;
IX – das áreas edificada s destinadas ao lazer, cobertas ou descober-
tas, inclusive piscinas;
X – das áreas abrigada s  sob estruturas em balanço que não constitu-
am beirais, desde que tenham destinação útil permanente.
XI –dos telheiros.
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§ 1º – Não serão computadas as áreas de:
I – marquise, até no máximo metade do recuo;
II – abrigo de medidores, de lixo, de hidrantes; caixa de tubos de
água; esgoto; energia; reservatório enterrado; saída de incêndio (na
parte fora da projeção da edificação); abrigo de bombas;
III – acesso à edificação ou passagens externas com pérgolas vaza-
das;
IV – bilheterias, portari a s , guaritas, desde que não ultrapassem a
área de 10,00m2;
V – placas com nome o u número da edificação, muros, bancos, es-
pelho d’água,
VI – rampas, passarelas e escadas de acesso da rua à edificação, des-
de que corresponda, no máximo, à metade do recuo;
VII – garagens descobertas, desde que seja mantido livre acesso para
pedestres com largura mínima de 2 (dois) metros;
VIII – coberturas de tanques e pequenos telheiros com área até
4,00m2;

§ 2º – As áreas de sobreloja e mezaninos serão enquadrados no mesmo
padrão construtivo do imóvel principal, com uma redução de 40% (qua-
renta por cento).

§ 3º – sobreloja é o piso elevado no interior de um compartimento, com
acesso independente, ocupando 100% do pavimento térreo.

§ 4º – mezanino é o piso elevado no interior de um compartimento, com
acesso dependente do térreo, com projeção inferior ao pavimento térreo.

Art. 193 – Para os imóveis objeto de remembramento ou desmembra-
mento, considera-se ocorrido o fato gerador no primeiro dia do exercício
seguinte ao ano da respectiva averbação no Registro de Imóveis.

Parágrafo único – Os responsáveis por  loteamento ou desmembramento
deverão remeter mensalmente à repartição de tributos imobiliários a rela-
ção dos lotes que tenham sido alienados ou prometidos à venda, mencio-
nando o nome e CPF do adquirente, seu endereço e as características do
imóvel.

Art. 194 – A divisão do crédito em cotas mensais não se confunde com a
hipótese de parcelamento de créditos vencidos prevista no Art. 14 da Lei
392/97.
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Art. 195 – Considera-se extinto o crédito tributário pelo pagamento ante-
cipado desde que o valor com o respectivo desconto seja integralizado até
a data do vencimento da cota única.

Art. 196 – O desconto para pagamento antecipado só será concedido se
este for integral e realizado até o vencimento da cota única.

CAPÍTULO V 

ITIV

Art. 197 – Ocorre o fato gerador sempre que o imóvel objeto de transfe-
rência da propriedade ou dos direitos a ele relativos se situe no território
deste Município, ainda que o respectivo ato ou contrato tenha sido reali-
zado em outro.

§ 1º – Na alienação de terreno ou fração ideal de terreno, bem como na
cessão dos respectivos direitos, cumulada com contrato de construção,
deverá ser comprovada a preexistência do referido imóvel, incluídas a
construção e benfeitorias no estado em que se encontrar por ocasião do
ato translativo da propriedade ou direito real.

§ 2º – O compromissário comprador do lote de terreno que construir no
imóvel antes de receber a escritura definitiva ficará sujeito ao pagamento
do imposto sobre o valor da construção e benfeitorias, salvo se comprovar
que as obras referidas foram feitas após o contrato de compra e venda,
mediante a exibição de um dos seguintes documentos:

I – alvará de licença para construção;
II – contrato de construção devidamente registrado no Cartório de
Títulos e Documentos.

§ 3º – Poderão ser exigidos outros documentos comprobatórios da anteri-
oridade da aquisição, a critério da Fazenda Pública Municipal e a cargo
do interessado na não incidência.

Art. 198 – Estão compreendidos na incidência do imposto:
I – a compra e venda;
II – a dação em pagamento;
III – a permuta;
IV – a arrematação, adju d i cação e a remissão;
V – o uso, o usufruto e  a enfiteuse;
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VI – a cessão de direitos decorrentes de compromissos de compra e
venda;
VII – a cessão de direitos a sucessão;
VIII – a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromis-
sado a venda do alheio;
IX – a cessão de direito  do arremate ou adjudicatório, depois de as-
sinado o auto de arrematação ou adjudicação;
X – o mandato em caus a própria ou com poderes equivalentes a
transmissão de bem ou direito e seu estabelecimento;
XI – a aquisição por usucapião;
XII – a atribuição de bem ou direito em excesso ao cônjuge meeiro
em processo de separação ou dissolução de sociedade conjugal,
mesmo a título de indenização ou pagamento de despesas;
XIII – a transferência de bens ou direito ao patrimônio de pessoa ju-
rídica para pagamento de capital, na parte do valor do imóvel não
utilizada na realização do capital;
XIV – a transferência de bens ou direitos do patromônio de pessoa
jurídica para o de qualquer um dos sócios acionistas ou respectivos
sucessores, ressalvados os casos decorrentes de fusão, incorporação,
cisão ou extinção de pessoa jurídica;
XV – a aquisição de terr a s  devolutas;
XVI – a incorporação de bens imóveis ou direitos reais ao patrimônio
de sociedade, cuja atividade preponderante, conforme define a lei,
seja a venda ou a locação da propriedade imobiliária ou a cessão de
direitos relativos à sua aquisição.
XVII – quaisquer outros atos os contratos translativos de propriedade
de imóveis ou de direitos a eles relativos, situado no município, su-
jeito a transcrição na forma da lei.

Art. 199 – Havendo avaliação judicial, esta só prevalecerá se o valor ve-
nal estipulado for igual ou superior ao previsto nas tabelas adotadas pelo
Poder Público Municipal.

Parágrafo único – Caso o valor venal  seja inferior ao valor previsto nas
referidas tabelas, caberá à autoridade administrativa recorrer solicitando
avaliação contraditória com a assistência de perito designado pela Secre-
taria Municipal da Fazenda.
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Art. 200 – Os tabeliães e escrivães a quem competir a lavratura de ins-
trumentos translativos de propriedade ou de contratos ou termos judiciais
em que seja devido o imposto, expedirão guia para pagamento do tributo,
antes da celebração do respectivo ato.

Parágrafo único – O Documento Único  de Arrecadação – DUA que servi-
rá de instrumento para o recolhimento do imposto deverá ser transcrito
literalmente no instrumento, termo ou contrato.

Art. 201 – Quando houver imunidade ou isenção ou não incidência do
imposto, o beneficiário juntará o ato declaratório obtido através de pro-
cesso administrativo fiscal, o qual será transcrito no instrumento, termo
ou contrato.

Art. 202 – Quando a transação for realizada por instrumento particular, o
imposto será declarado pelo transmitente e adquirente ou cedente e cessi-
onário ou permutantes.

Parágrafo único – O prazo é de 30 (tr inta) dias da assinatura do instru-
mento e sempre antes do registro em cartório oficial de imóveis sob pena
de incidência dos acréscimos legais cabíveis.

Art. 203 – O imposto pela aquisição de bens por usucapião será declarado
mediante pelo escrivão do feito, antes da extração da respectiva carta de
sentença, na qual se transcreverá literalmente no documento de arrecada-
ção respectivo.

Art. 204 – Os tabeliães e escrivães que expedirem guia de informação do
imposto serão obrigados a mencionar ainda, quando for o caso:

I – existência de compromisso de compra e venda com suas datas,
sua cessão, procuração em causa própria e substabelecimentos, que
se refiram ao imóvel em apreço e celebrado por qualquer das partes,
sob pena de responsabilidade do emitente pela omissão, quando
constem de suas notas ou forem mencionadas na escritura ou contra-
to, ou sob pena de responsabilidade dos interessados, pela falta de
veracidade das informações que prestarem;
II – o objetivo ou finalidade da sociedade civil ou comercial, de que
se retira qualquer sócio recebendo imóvel em pagamento de sua
quota de capital ou de lucros, ou quando é aquela dissolvida com
atribuição aos sócios ou a alguns deles de bens imóveis ou direitos a
eles relativos, esclarecendo em qualquer caso se os bens imóveis ou
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direitos recebidos pelo aquinhoado haviam constituído objeto de en-
trada pelo mesmo para formação de sua nova quota de capital;
III – na enfiteuse, foro, jóias e laudêmios convencionais;
IV – na subenfiteuse, as  pensões e seu quantum;
V – no usufruto, uso e habitação, os rendimentos anuais, vitalícios
ou temporários, discriminando no último caso o tempo de duração;
VI – nas arrematações, a avaliação para a primeira praça, sua data e o
valor nesta ou em leilão alcançado.

Art. 205 – Os serventuários que tiverem de lavrar instrumento translati-
vos de bens e de direitos sobre imóveis, e que resulte obrigação de pagar
o imposto, exigirão que lhes seja apresentado o comprovante do recolhi-
mento do imposto, exigirão que lhes seja apresentado o comprovante do
imposto ou do reconhecimento da não incidência ou isenção ou imunida-
de.

Art. 206 – A Secretaria Municipal da Fazenda poderá firmar convênio
com a Junta Comercial do Estado da Bahia a fim de que todas as averba-
ções de contratos em que haja incorporação de bens imóveis à sociedade
ou sua reversão aos sócios, ou desincorporação em favor de sociedade ou
sua reversão aos sócios, ou desincorporação em favor de terceiros, sejam
comunicadas à Secretaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias da averba-
ção.

Art. 207 – Os escrivães, notários e os oficiais do registro de imóveis são
obrigados a facultar a qualquer representante do Fisco o exame, em cartó-
rio, de livros, registros e outros documentos relacionados com o imposto,
assim como a fornecer, independente de qualquer remuneração, as certi-
dões solicitadas.

Art. 208 – Transitada em julgado a sentença homologatória do cálculo do
imposto, e não tendo sido este pago no prazo regulamentar, a autoridade
administrativa requererá a certidão competente para inscrição do débito
em dívida ativa, promovendo em seguida a execução fiscal.

Art. 209 – Nenhuma precatória para avaliação de bens imóveis ou diretos
a eles relativos será devolvida ao juízo deprecante sem o pronunciamento
do representante legal da Fazenda Pública, sob pena de responsabilidade
do serventuário pelo imposto devido e acréscimos legais.



Prefeitura Municipal de Camaçari

161

Art. 210 – Os serventuários que tiverem de lavrar instrumentos translati-
vos de bens e de direitos sobre imóveis, de que resulte a obrigação de pa-
gar o imposto, exigirão que lhes seja apresentado o comprovante do re-
colhimento do imposto ou certidão que comprove que o contribuinte goza
de imunidade ou isenção ou que não haja incidência do imposto.

Art. 211 – A certidão a que se refere o artigo anterior será requerida à
Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fa-
zenda através de procedimento administrativo fiscal, devidamente instruí-
do com os documentos comprobatórios da situação prevista.

Parágrafo único – A certidão somente  será expedida após diligência e
pronunciamento necessários da Coordenação de Administração Tributária.
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TÍTULO IV 

DOS PREÇOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 212 – O sistema de preços públicos no Município de Camaçari com-
preende o uso das áreas de domínio público, dos seus bens patrimoniais e
os serviços seguintes:

I – expediente;
II – mercados e entrepostos públicos;
III – transporte coletivo;
IV – coleta e remoção d e  lixo em imóveis não residenciais;
V – serviços diversos.

CAPÍTULO II 

DAS NORMAS GERAIS

Art. 213 – Aplicam-se aos preços públicos, no tocante ao lançamento,
processo fiscal e cobrança da dívida ativa as disposições do Código Tri-
butário e de Rendas do Município.

SEÇÃO I 

DA F IXAÇÃO DO PREÇO E CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO

Art. 214 – A fixação do preço público relativo aos serviços prestados
pelo Município e ao uso dos bens de domínio público e patrimoniais terá
como base, respectivamente, o custo unitário do serviço e o valor do bem
imóvel utilizado.

Art. 215 – Quando não for possível a obtenção do custo unitário, para a
fixação do preço será considerado:

I – o custo total de serviço, verificado no último exercício;
II – a flutuação nos preços de aquisição dos fatores de produção de
serviço;



Prefeitura Municipal de Camaçari

163

III – o volume do serviço prestado ou a prestar;

§ 1º – O custo total compreenderá o custo de produção, manutenção e
administração do serviço, bem assim as reservas para recuperação do
equipamento e expansão do serviço.

§ 2º – O volume do serviço será apurado, conforme o caso, pelo número
de utilidades produzidas ou fornecidas, ou pela média dos usuários aten-
didos e outros elementos pelos quais se possa apura-lo.

Art. 216 – Quando o Município não tiver o monopólio de prestação do
serviço, o preço poderá ser fixado, com base nos preços de mercado.

Art. 217 – O preço para uso de bem imóvel será apurado mediante avalia-
ção administrativa, não podendo o seu valor ser inferior ao apurado para
fins de fixação do valor venal da propriedade predial e territorial urbana.

Parágrafo único – Sempre que ocorre r  modificações nos valores unitários
padrões para fixação do valor venal da propriedade, o preço público será
reajustado com base na avaliação atualizada do imóvel.

Art. 218 – O preço do serviço para uso de bem imóvel utilizado será rea-
justado em qualquer época sempre que se verificar sua não correspondên-
cia, respectivamente, com o custo do serviço ou o valor do imposto.

§ 1º – O reajustamento dos preços públicos será proposto por uma comis-
são técnica e aprovado por decreto.

§ 2º – A comissão a que se refere o parágrafo anterior será nomeada pelo
Prefeito, sendo o Secretário de Finanças o seu presidente nato.

Art. 219 – Os preços públicos serão fixados mediante tabelas aprovadas
por decreto, com base nos critérios seguintes:

I – aplicação de alíquota sobre UFIR
II – aplicação de alíquota sobre a avaliação do bem imóvel;
III – em moeda corrente;
IV – preço de mercado.

SEÇÃO II 

DO PAGAMENTO

Art. 220 – Far-se-á o pagamento do preço público contra a prestação do
serviço ou pelo uso de bem público e patrimonial, mediante preenchi-
mento Documento Único de Arrecadação, podendo o pagamento ser efe-
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tuado na rede bancária autorizada a proceder à arrecadação de tributos e
rendas municipais.

Art. 221 – O processamento e controle de arrecadação dos preços públi-
cos deverão ser exercidos pelos órgãos responsáveis pela prestação dos
serviços ou fiscalização do uso dos bens públicos, segundo normas esta-
belecidas pela Secretária competente.

SEÇÃO III 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 222 – O não pagamento dos débitos resultantes de utilidades forneci-
das, de prestação de serviços ou do uso de bens públicos e em razão de
exploração de serviços municipais, acarretará as medidas seguintes:

I – corte no funcionamento do serviço;
II – suspensão do uso do bem imóvel;
III – cassação ou suspensão da concessão ou permissão de explora-
ção do serviço público;
IV – inscrição do débito  em dívida ativa.

CAPÍTULO III 

DAS NORMAS ESPECIAIS

SEÇÃO I 

DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE

Art. 223 – O preço público pela prestação do serviço de expediente é de-
vido pela apresentação de petições, memoriais e documentos de quaisquer
natureza que dependam de despacho, e demais atos administrativos, ema-
nados do Poder Público Municipal.

Art. 224 – O preço público é devido pelo peticionário ou por quem tiver
interesse direto no ato do governo, sendo calculado de acordo com tabela
aprovada por decreto e somente serão recebidos os documentos, autuados
e instruídos após o seu pagamento.
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SEÇÃO II 

DOS SERVIÇOS DE MERCADOS PÚBLICOS

Art. 225 – O preço público pela exploração dos mercados públicos muni-
cipais é devido pelo uso de suas áreas, sob o regime de concessão ou
permissão, e será fixado em tabela aprovada por decreto.

Art. 226– É proibido, no contrato de concessão e tempo de permissão
para exploração dos mercados públicos, o uso de cláusula que:

I – estabeleça preço diferente do fixado na respectiva tabela de pre-
ços;
II – permita locação de áreas interna e externa.

Parágrafo único – A infração dos inc isos deste artigo dá causa à rescisão
de contrato de concessão ou cassação de termo de permissão de uso, inde-
pendente da aplicação de penalidades previstas em lei.

Art. 227 – Os concessionários e permissionários de uso de mercados pú-
blicos são os responsáveis pelo pagamento de taxas e preços de serviços
públicos, tais como: limpeza pública, segurança, iluminação, energia elé-
trica, telefone e das despesas de conservação e vigilância interna dos mer-
cados.

Parágrafo único – Quando o pagamen to de taxas, preços públicos e des-
pesas, referidas no artigo, ficar ao encargo do Administrador, sua cobran-
ça ao concessionário ou permissionário será efetuada mensalmente, medi-
ante recibo.

SEÇÃO III 

DO USO DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Art. 228 – O preço público é devido pelo uso dos bens públicos munici-
pais e recai sobre a ocupação:

I – de bem de domínio público;
II – de bem de uso dominial.

§ 1º – São bens de domínio público as ruas, avenidas, estradas, caminhos
e demais logradouros públicos.

§ 2º – São bens de uso dominial os prédios e terrenos não destinados aos
serviços públicos municipais.
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Art. 229 – O preço público para uso dos bens municipais será calculado
em conformidade da tabela aprovada por decreto.

Art. 230 – Fica dispensado do pagamento do preço público o uso de pla-
cas indicativas de trânsito, de nomes de logradouros e para fins turísticos.

SEÇÃO IV 

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Art. 231 – O preço público pela exploração dos serviços de transporte
coletivo é devido pelas empresas concessionárias e permissionárias de
prestação do serviço e será cobrado de acordo com tabela aprovada por
decreto.

Parágrafo único – Compreende-se como serviço público de transporte
coletivo o transporte de passageiros através de ônibus, lotação, microôni-
bus, taxi e congêneres, dentro do território do Município.

SEÇÃO V 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D IVERSOS

Art. 232 – O preço público pela prestação de serviços diversos é devido
sempre que o interessado solicite do serviço público a prestação de qual-
quer serviço que possa ser executado por empresa privada ou profissional
autônomo.

Art. 233 – O pagamento do preço precederá ao ato da prestação do servi-
ço e será cobrado de acordo com tabela aprovada por decreto.



Prefeitura Municipal de Camaçari

167

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 234 – Os órgãos administrativos de julgamento utilizarão subsidiari-
amente as normas da legislação pátria, especialmente a legislação proces-
sual civil.

Art. 235 – A Secretaria Municipal da Fazenda orientará a aplicação do
presente Regulamento, expedindo as necessárias instruções mediante
Portaria.

Art. 236 – Enquanto não forem baixados os atos administrativos, perma-
necem em vigor aqueles que disponham sobre a matéria ou assunto, no
que não conflitar com este Decreto.

Art. 237 – Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Camaçari, em 20 de Janeiro de 1998.

JOSÉ EUDORO REIS TUDE
Prefeito Municipal
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Nota nº 1

Art. 14 – ...................................................................................................

..................................................................................................................

§ 2º – O parcelamento máximo permitido será de 24 (vinte e quatro)

prestações, mensais e consecutivas, sendo cada uma delas, nunca inferio-

res a 100 UFIR – Unidade Fiscal de Referência.

Retorna
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Nota nº 2

Art. 46 – ...................................................................................................

..................................................................................................................

§ 3º – A autoridade administrativa deverá autorizar o fiscal de tributos a

proceder ao arbitramento, desde que justificado o procedimento.

Retorna
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Nota nº 3

Art. 54 – A Junta de Julgamento de Processos Fiscais será instituída por

ato do Chefe do Poder Executivo e que terá composição e modo de funci-

onamento definidos em regimento e será subordinada ao Conselho Muni-

cipal de Contribuintes.

Retorna
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Nota nº 4

Art. 55 – O Conselho Municipal de Contribuintes, órgão auxiliar da ad-

ministração é competente para:

..................................................................................................................

IV – efetuar controle estatístico das receitas próprias e das transferências

constitucionais;

V – sugerir ao Secretário Municipal da Fazenda medidas para o aperfei-

çoamento do sistema tributário;

Retorna
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Nota nº 5

Art. 74 – ...................................................................................................

..................................................................................................................

II – na data do retorno do aviso de recebimento à Repartição Fiscal;

Retorna
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Nota nº 6

Art. 113 – .................................................................................................

..................................................................................................................

§ 2º – Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88,

89, 90 e 91 da Lista de Serviços forem prestados por sociedades unipro-

fissionais, estas ficarão sujeitas ao imposto calculado na forma do §1º,

calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou

não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo res-

ponsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável

Retorna
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Nota nº 7

Art. 114 – .................................................................................................

..................................................................................................................

§ 2º – Na prestação de serviços dos itens 31 a 33 da Lista de Serviços,

anexa a esta Lei, não caberá qualquer dedução na base de cálculo do im-

posto.

Retorna
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Nota nº 8

Art. 121– São contribuintes responsáveis pelo pagamento do imposto, na

condição de substitutos tributários:

..................................................................................................................

IX– os estabelecimentos industriais, suas centrais de manutenção e/ou

tratamento de resíduos, em relação aos serviços que lhes forem prestados

com ou sem inscrição no cadastro fiscal município.

..................................................................................................................

Parágrafo único – Fica obrigado o substituto tributário a enviar mensal-

mente a Declaração Mensal de Retenção na Fonte à Secretaria da Fazen-

da, Coordenação de Administração Tributária, Gerência de Fiscalização–

SEFAZ/CAT/GEFIS até o décimo dia do mês subsequente ao fato gerador

da obrigação.
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Nota nº 9

Art. 183 – .................................................................................................

Parágrafo único – Aplicam-se às taxas pela utilização de serviços públi-

cos os dispositivos relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e

Territorial Urbana concernentes à inscrição, ao pagamento e às penalida-

des.
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Art. 194 – Ficam isentos do pagamento da Taxa de Iluminação Pública os

consumidores até 100 (cem) quilowatts mensais.
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LISTA DE SERVIÇOS

..................................................................................................................

02 – Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratório de análise, ambulatórios,

prontos-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recu-

peração e congêneres.
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TABELA DE RECEITA N° I

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Alíquotas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES % UFIR

1.0 Jogos, loterias e apostas, constantes dos itens 59 e 60 da Lista
de Serviços, sobre o preço dos serviços

5,0

2.0 Serviços bancários constantes da Lista de Serviços, sobre o
preço dos serviços

5,0

Profissionais autônomos, por profissional e por ano:

3.1 De nível superior 60

3.2 De nível não superior 30

Sociedades uniprofissionais que prestam serviços a que se re-
ferem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90, e 91, da Lista de
Serviços anexa, em relação a cada profissional habilitado, só-
cio, empregado ou não, que preste serviço em nome da socie-
dade, por profissional habilitado e por mês:

4.1 Até 2 profissionais 20

4.2 de 3 a 5 profissionais 40

5.0 Teatro e cinema 1,0

6.0 Serviços de Saúde prestados ao SUS – Sistema Único de Saúde 1,5

7.0 Demais prestações de serviços de qualquer natureza, constan-
te da Lista de Serviços anexa ao Código Tributário e de Ren-
das do Município

3,0
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TABELA DE RECEITA N° II

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Alíquotas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES %

1.0 Unidade imobiliária constituída por terreno sem construção ou em
que houver construção em andamento, condenada, em ruínas, incen-
diada ou paralisada

4,0

2.0 Unidade imobiliária constituída por terreno com passeio e murado
em todo o seu perímetro

3,0

3.0 Unidade imobiliária constituída por terreno com construção, em que
houver construção em andamento

1,5

4.0 Unidade imobiliária de ocupação residencial 1,0

5.0 Unidade imobiliária de ocupação não residencial 1,5
NOTA: Considera-se construção paralisada aquela que não foi concluída no prazo de validade
do alvará de construção ou de sua prorrogação.
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TABELA DE RECEITA N° V

Taxa de Licença Para Exploração de Atividade em Logradouros Públicos

UFIRCÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

DIA MÊS ANO

1.10 Bancas de Impressos 8 60

1.20 Bancas de Frutas 6 40

1.30 Bancas de Lanches 9 70

1.40 Banca de Artesanato 3 20

1.50 Bancas de Chaves / Loterias / Carimbos 6 40

1.60 Bancas de Flores / Plantas Ornamentais 6 40

1.70 Bancas de Prestação de Serviços Não Especificados 7 50

Equipamentos nas Praias:

2.01 Barraca de Praia 15 100

2.02 Barraca de Coco 5 30

2.03 Barraca de Caldo de Cana 5 30

2.04 Módulo para Sorvete 6 40

2.05 Outros Não Especificados 7 50

Atividades recreativas e esportivas:

3.01 Parques de Diversões 5 50

3.02 Circos 5 50

3.03 Outras Atividades 5 50

Feiras livres:

4.01 Barraca de Gêneros em Feira 5 40

4.02 Barraca de Comida em Apoio às Feiras 10 80

4.03 Ambulantes 3 20

5.00 Outras atividades exercidas em logradouros públi-
cos e não indicados nos códigos constantes desta ta-
bela

20 100
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TABELA DE RECEITA N° VII

Taxa de Licença para Execução de Obras, Loteamento e Arruamentos.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

Exame de projeto de construção em geral e fiscalização da execução
de:

Obra nova de engenharia em geral, por m² ou fração da área cons-
truída total projeto, do padrão construtivo:

1.11 Luxo 1,50

1.12 Médio e Bom 1,20

1.13 Precário e Simples 0,70

Reforma e/ou ampliação de edificação existente, por m² ou fração da
área ampliada ou reformada, do padrão construtivo:

1.21 Luxo 1,50

1.22 Médio e Bom 1,20

1.23 Precário e Simples 0,70

Exame de modificação em projeto de construção em geral, aprovado
e com alvará ainda em vigor:

Que não implique em aumento da área construída total do projeto apro-
vado, em percentual superior a 50% e/ou do número de unidades imobi-
liárias e/ou na mudança de uso de empreendimento licenciado, por m² ou
fração de área acrescida, do padrão construtivo:

2.11 Luxo 1,20

2.12 Médio e Bom 1,00

2.13 Precário e Simples 0,60

Que implique em aumento da área construída total do projeto em per-
centual superior a 50% e/ou no aumento do número de unidades imobili-
árias e/ou na mudança de uso de empreendimento licenciado, por m² ou
fração da área construída total do projeto, do padrão construtivo:

2.21 Luxo 1,20

2.22 Médio e Bom 1,00

2.23 Precário e Simples 0,60

3.00 Exame de projeto e fiscalização da execução de obras dos empreen-
dimentos de urbanização por m² ou fração da área total do projeto
de Arruamento, parcelamento, urbanização, paisagismo e outros.

0,05

Exames de modificação de projeto aprovado dos empreendimentos
de urbanização com alvará em vigor:

Que não implique em aumento da área total do projeto anteriormente
aprovado em percentual superior a 50%:

4.11 Por m² de área total do projeto anteriormente aprovado 0,03



Prefeitura Municipal de Camaçari

Nota nº 16

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

4.12 Por m² de área acrescida do projeto anteriormente aprovado 0,06

4.21 Que implique em aumento da área total do projeto anteriormente aprova-
do em percentual superior a 50%, por m² ou fração total do projeto

0,05

Exame de projeto específico e fiscalização da execução de obras de:

5.10 Terraplanagem e/ou escavação por m³ ou fração do volume de terra
a ser terraplenado ou retirado

0,05

5.20 Tapumes, andaimes, plataformas de segurança, muro divisória por
metro linear ou fração da área da instalação

0,30

5.30 Elevadores, monta-cargas, escadas rolantes e outros equipamentos
por m² ou fração da área total para instalação do equipamento

0,30

6.00 Projetos complementares da infra-estrutura e projeto de prevenção
contra incêndio e pânico, por m² ou fração de área total do projeto
e/ou área construída total do projeto

0,20

7.00 Fiscalização de obra de demolição, por pavimento 70,00
Nota – Para reparos gerais, de acordo com valores declarados, a Taxa será de 3% do valor de-
clarado.
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TABELA DE RECEITA N° VIII

Da Taxa de Limpeza e Conservação

UFIRCÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

CENTRO PÓLO ORLA

1.1 Residencial, por m² 0,12 0,10 0,20

1.2 Comercial e outros não residenciais, por m² 0,40 0,45 0,50

1.3 Industrial, por m² 0,50 0,60 0,55

2.0 Terreno, por m² 0,01 0,04 0,02
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TABELA DE RECEITA N° IX

Da Taxa de Iluminação Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UFIR

1 Residencial, por mês 5

2 Comercial e demais imóveis não residenciais, por mês 20

3 Industrial, por mês 50

5 Terreno, por ano 10
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