
 

 

 
 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO PREFEITO 
ASSESSORIA ESPECIAL DO EXECUTIVO 

LEI N° 540  DE  17  DE DEZEMBRO  DE  2001 
 
 

Altera dispositivos da Lei nº 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que Instituiu o Código 
Tributário e de Rendas do Município de Camaçari e dá outras 
providências. 

 
 
 
                                                         O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, faço saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei : 
 
 
Art. 1° Fica alterado o caput, do art. 4º, da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada 
em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com nova redação a seguir: 
 

“Art. 4º Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, com atividade econômica no 
Município, permanente ou temporária, ainda que beneficiada por imunidade ou isenção dos 
tributos e preços públicos municipais, fica obrigada a requerer sua inscrição, alteração, suspensão 
e baixa no Cadastro Fiscal do Município.” 

 
Art. 2º Acrescenta o art. 5º-A, composto de caput e §§ 1º a 5º, a Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 
1997, Republicada em 26 de março de 2001, com a redação a seguir: 
 

“Art. 5º-A Dar-se-á a baixa, a suspensão e o cancelamento no Cadastro Fiscal do Município, na 
forma desta lei e seu regulamento. 
 
§ 1º A baixa será formalizada pelo interessado ou seu mandatário, sendo obrigatória quando do 
encerramento das atividades. 
 
§ 2º A inscrição poderá ser suspensa, por ato da autoridade fazendária, quando: 
 
I – o contribuinte desacatar a autoridade fiscal ou impedir a ação fiscal; 
 
II – notificado, por três vezes, deixar de exibir documentos contábeis e fiscais; 
 
III – o pedido de baixa for indeferido; 
 
IV – deixar de se recadastrar; 
 
V – a autoridade fiscal, mediante parecer fundamentado, constatar o encerramento da atividade; 
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VI – for verificado o exercício de suas atividades em endereço diverso do autorizado pela 
municipalidade; 
 
VII – for constatado o exercício de atividade diversa da declarada pelo contribuinte quando da 
inscrição cadastral. 

 
§ 3º A inscrição poderá ser cancelada quando o contribuinte: 
 
I - reincidir em infrações que enseje suspensão; 
 
II – prestar informações falsas. 

 
§ 4º Determinada a suspensão da inscrição cadastral, fica vedada a concessão de quaisquer 
benefícios fiscais e o acesso aos serviços prestados pelos órgãos fazendários. 
 
§ 5º A suspensão da inscrição será cancelada após a regularização da pendência que a motivou, 
mediante requerimento do contribuinte.” 

 
Art. 3º Altera o caput e revoga os §§ 1º a 7º, do art. 14, da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que a passa a vigorar com nova redação a seguir: 
 

“Art. 14. Fica permitido o parcelamento dos créditos da Fazenda Pública Municipal, na instância 
administrativa ou judicial, conforme disposto em regulamento. 
 
§ 1º Revogado 
 
§ 2º Revogado 
 
§ 3º Revogado 
 
§ 4º Revogado 
 
§ 5º Revogado 
 
§ 6º Revogado 
 
§ 7º Revogado” 

 
Art. 4º Acrescenta a alínea d, ao inciso I, do art. 15., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 15 .............................................................................................................................. 

 
I – ..................................................................................................................................... 

 
d) concessionárias e permissionárias de serviços públicos.” 

............................................................................................................................................. 
 
Art. 5º Altera o § 2º, do art. 24., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de 
março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 24 .................................................................................................................................... 
 
§ 2º A atualização monetária será aplicada de acordo com o índice econômico fixado pelo Poder 
Executivo, mediante ato administrativo expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
..................................................................................................................................................” 

 
Art. 6º Altera o inciso I, do caput do art. 27., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 27 ....................................................................................................................................... 
 
I – cinqüenta por cento, se o pagamento for efetuado no prazo de vinte dias, a contar da data da 
intimação; 
...................................................................................................................................................” 

 
Art. 7º Ficam alterados os incisos I a III do caput e o Parágrafo único, do art. 28., da Lei n.º 392, de 
22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 28 ......................................................................................................................................... 
 
I – a falta de inscrição, alteração ou baixa no cadastro fiscal do Município, no prazo previsto no 
art. 6º: 
Penalidade - multa de R$130,00(cento e trinta reais); 
 
II – não observância ao prazo de recadastramento determinado pela autoridade tributária: 
Penalidade - multa de R$130,00(cento e trinta reais); 
 
III – se negar a prestar informações de interesse do fisco municipal, a exibir livros contábeis e 
fiscais e outros documentos de natureza fiscal, ou por qualquer modo tentar embaraçar, elidir ou 
impedir a ação dos agentes fiscais: 
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Penalidade - multa de R$900,00 (novecentos reais). 
 

Parágrafo único - Para os contribuintes de pequena capacidade contributiva, conceito definido em 
ato do Poder Executivo, o valor da multa dos incisos I e II será de R$40,00(quarenta reais).” 

 
Art. 8º Fica acrescido o caput e o Parágrafo único ao art. 31.-A, na Lei n.º 392, de 22 de dezembro 
de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 31-A Fica instituída, no âmbito do Município de Camaçari, fiscalização tributária de caráter 
orientador, com objetivo de instruir os contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal, 
observando-se os critérios do Regulamento. 
 
Parágrafo único - O agente fiscal, antes de formalizar o termo final de que trata o art. 33. desta 
Lei, apresentará ‘levantamento de débito’ ao interessado ou preposto que, no prazo de dez dias, 
poderá recolher o tributo sem a incidência de multa de infração.” 

 
Art. 9º O caput do art. 32., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de 
março de 2001, que passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a seguinte redação: 
 

“Art. 32.......................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
VI – poderá o agente fiscal utilizar outros documentos fiscais que considerar necessários para o 
bom desempenho da ação fiscalizadora. 
...................................................................................................................................................” 

 
Art. 10. Altera a Seção III, do Capítulo I, Título II, do Livro I, da Lei n.º 392, de 22 de dezembro 
de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Seção III 
“Do Regime Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação” 

 
Art. 11. Altera o caput e o Parágrafo único, do art. 45., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 45. O sujeito passivo da obrigação tributária, a juízo da autoridade tributária, será submetido 
a sistema extraordinário de controle, fiscalização e arrecadação de tributo, nas hipóteses de 
práticas reiteradas de atos atentatórios à legislação tributária municipal. 
 
Parágrafo único - O regime especial de que trata o caput deste artigo será disciplinado no 
regulamento do tributo a que se referir.” 
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Art. 12. O Capítulo I, Título II, Livro I, da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 
26 de março de 2001, passa a vigorar acrescido da Seção V, na forma a seguir: 
 

“Seção V 
Do Protesto Extrajudicial” 

 
Art. 13. Fica acrescido o art. 48.-A, composto de caput e Parágrafo único, a Lei n.º 392, de 22 de 
dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, com a redação seguinte: 
 

“Art. 48.-A Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria Municipal da Fazenda, a 
emitir boletos de cobrança bancária e determinar pelo encaminhamento dos créditos da Fazenda 
Pública Municipal, tributários ou não tributários, para protesto extrajudicial, conforme disposto em 
regulamento. 
 
Parágrafo único: O Chefe do Poder Executivo, objetivando a cobrança bancária e o protesto 
extrajudicial, poderá contratar os serviços de instituição financeira e de empresas especializadas.” 

 
Art. 14. Altera o § 5º, do art. 56., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 
de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 56. ....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
§ 5º Os membros do Conselho Municipal de Contribuintes exercerão mandato por três anos, com 
direito a jetons correspondente a R$150,00(cento e cinqüenta reais) por sessão, até o máximo de 
oito sessões mensais, sendo que o presidente receberá em dobro.” 

 
Art. 15. O caput do art. 70., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de 
março de 2001, passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação: 
 

“Art. 70. ........................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
IV – outras situações que norma legal determinar.” 

 
Art. 16. Altera o caput do art. 73., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 
de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 73. Far-se-á a intimação:” 
 
Art. 17. O art. 75., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 
2001, passa a vigorar acrescido de Parágrafo único, com a seguinte redação: 
 



 

 

 
 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO PREFEITO 
ASSESSORIA ESPECIAL DO EXECUTIVO 

“Art. 75. ........................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
Parágrafo único - Prescinde de assinatura a intimação emitida através de processo eletrônico.” 

 
Art. 18. Revoga o caput e os §§ 1º e 2º, do art. 77., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar na seguinte redação: 
 

“Art. 77. Revogado 
 
§ 1º Revogado 
 
§ 2º Revogado” 

 
Art. 19. O art. 80., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 
2001, passa a vigorar acrescido de Parágrafo único, com a seguinte redação: 
 

“Art. 80. ........................................................................................................................................ 
 
Parágrafo único - Prescinde de assinatura a notificação emitida através de processo eletrônico.” 

 
Art. 20. Altera o caput do art. 102., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 
de março de 2001, que passa a vigorar com nova redação a seguir: 
 

“Art. 102. A consulta será formulada ao Secretário Municipal da Fazenda e decidida no prazo 
máximo de sessenta dias pelo órgão competente, após ciência da autoridade referenciada.” 

 
Art. 21. Altera o inciso I, do caput do art. 109., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a redação a seguir: 
 

“Art. 109. ...................................................................................................................................... 
 
I – o estabelecimento do prestador, seja ele sede, filial, agência, sucursal ou escritório; 
.....................................................................................................................................................” 
 

Art. 22. Acrescenta o inciso V, ao § 4º, do art. 113., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 113. ...................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
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§ 4º ................................................................................................................................................ 
 

..................................................................................................................................................... 
V – caráter empresarial, na forma disposta em regulamento.” 

 
Art. 23. Altera o caput e o § 1º, do art. 121., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com nova redação, acrescido dos incisos 
I a III, no § 1º, na seguinte forma: 
 

“Art. 121. São contribuintes responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do imposto, na 
condição de substitutos tributários, sejam na situação de contratante, fonte pagadora ou 
intermediário, cuja prestação do serviços ocorra nos limites da municipalidade, independente do 
domicílio tributário eleito pelo prestador do serviço. 
 
....................................................................................................................................................... 
§ 1º São excluídos da retenção do imposto os serviços prestados por: 
 
I – profissional autônomo que comprovar a sua inscrição e apresentar documento comprobatório 
de pagamento imposto; 
 
II – por sociedade uniprofissional que comprovar estar enquadrada como tal e apresentar 
documento comprobatório do pagamento do imposto; 
 
III – por empresa que comprovar estar enquadrada no regime de estimativa.” 

 
Art. 24. Dá nova redação aos incisos de I a V e VIII, acresce a alínea c, ao inciso I, alínea d, ao 
inciso IV, altera a alínea b, do inciso VI, a alínea a, do inciso VII, do caput do art. 131., da Lei n.º 
392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

“Art. 131. ...................................................................................................................................... 
 
I – no valor de R$450,00(quatrocentos e cinqüenta reais): 

 
................................................................................................................................................... 
 
c) não efetuar retenção do imposto, quando obrigado por disposição de lei ou regulamento. 

 
II – no valor de R$40,00(quarenta reais) a falta de declaração do contribuinte de que não tenha 
exercido atividade tributável, por mês não declarado; 
 
 



 

 

 
 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO PREFEITO 
ASSESSORIA ESPECIAL DO EXECUTIVO 

III – no valor de R$1.100,00(um mil e cem reais) a impressão sem prévia autorização da 
Secretaria Municipal da Fazenda de talão de nota fiscal ou documento equivalente, aplicável ao 
infrator, independente das medidas penais cabíveis; 
 
IV – no valor de R$340,00 (trezentos e quarenta reais): 
.................................................................................................................................................... 
 
d) receber nota fiscal de prestação de serviço sem autenticação do órgão fazendário; 

 
V – no valor de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais), para cada mês, a falta de entrega ao 
prestador do serviço do comprovante de retenção na fonte, quando obrigatória a retenção; 
 
VI - ............................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................... 
b) a falta de retenção na fonte, até sessenta dias da data estabelecida em regulamento para o 
recolhimento do imposto. 

 
VII - ............................................................................................................................................ 

 
a) a falta de recolhimento de imposto retido na fonte, quando ultrapassados sessenta dias da data 
estabelecida em regulamento para o recolhimento do imposto; 

 
VIII – no valor de R$140,00 (cento e quarenta reais), por mês, a falta de entrega da declaração 
mensal de retenção na fonte, no prazo estabelecido no calendário fiscal.” 

 
Art. 25. Altera o Parágrafo único, do art. 133., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar acrescido dos incisos I e II, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 133. ..................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Parágrafo único – O fato gerador sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana considera-se 
ocorrido em 1º de janeiro de cada ano, exceto para: 
 
I – As edificações ou reformas de edificações, independente da expedição de Alvarás, na data da 
conclusão das obras; 
 
II – Os imóveis que forem objeto de parcelamento do solo durante o exercício, cujo fato gerador 
ocorrerá na data da aprovação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo.” 
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Art. 26. O inciso II, do § 3º, do art. 135., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada 
em 26 de março de 2001, passa a vigorar acrescido das alíneas d e e, com a seguinte redação: 
 

“Art. 135. ...................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
§ 3º ................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................... 
II - ............................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................................... 
d) ruína, em função do tempo ou do tipo de construção; 
 
e) destruição de equipamentos urbanos que desvalorizem o imóvel.” 

 
Art. 27. Revoga o Parágrafo único, acrescenta o §§ 1º e 2º, ao art. 136., da Lei n.º 392, de 22 de 
dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 136. ..................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
Parágrafo único - Revogado 
 
§ 1º Na fixação da base de cálculo das edificações ou construções 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); 
 
III - as áreas das sobrelojas e mezaninos, definidos em ato do Poder Executivo, sejam 
enquadradas no mesmo padrão da construção principal, com uma redução de 40% (quarenta por 
cento). 

 
§ 2º Os terrenos declarados como não edificáveis, nos termos da lei Municipal, e que não sejam 
economicamente explorados, terão redução de oitenta por cento no valor venal, para efeito de 
apuração do IPTU a ser pago. 
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§ 3º A redução prevista no parágrafo anterior, só se aplica sobre a parte não edificável do terreno, 
conforme dispuser o regulamento. 
 
§ 4º Em se tratando de Área de Proteção Ambiental – APA, a redução prevista § 2º, será suspensa 
caso se comprove a inobservância das normas legais pertinentes à preservação ambiental. 
 
§ 5º Fica implantado o fator gleba de dedução, no percentual uniforme de 35% (trinta e cinco por 
cento).” 

 
Art. 28. O caput e o § 1º, do art. 142., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 
26 de março de 2001, passam a vigorar com nova redação a seguir: 
 

“Art. 142. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é lançado com base em 
elementos cadastrais declarado pelo contribuinte ou apurado pelo Poder Público. 
 
§ 1º Se verificada a falta de elementos cadastrais necessários ao lançamento do imposto decorrente 
da existência de imóvel não cadastrado, ou nos casos de construção, ampliação, reforma ou 
modificação sem autorização do poder público, o lançamento será realizado com base nos dados 
apurados através de ação fiscal. 
.....................................................................................................................................................” 

 
Art. 29. Acrescenta o art. 142.-A, composto de caput, inciso I, alíneas a a d e incisos II e III, da Lei 
392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

“Art. 142.-A A notificação do lançamento do referido imposto ao sujeito passivo dar-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – por meio de publicação, em qualquer meio de comunicação: 

 
a) data e locais para pagamento do imposto; 
 
b) número de parcelas; 
 
c) período de distribuição dos carnês de pagamento, no endereço do imóvel ou no endereço 
eleito pelo contribuinte, na forma do art. 151 da referida norma legal; e 
 
d) prazo limite para solicitar segunda via do carnê, antes do vencimento da cota única. 

 
II – pelo recebimento do carnê de pagamento; 
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III – comparecimento espontâneo, até a data de vencimento da parcela única, para formular 
qualquer requerimento acerca do imposto.” 

 
Art. 30. Acrescenta os §§ 3º e 4º, ao art. 145., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 145. ..................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
§ 3º Os prazos e forma de pagamento do IPTU serão estabelecidos por ato do Poder Executivo. 
 
§ 4º Fica autorizado o Chefe do Executivo a conceder, por ato administrativo próprio, desconto 
percentual, quando o contribuinte efetuar o pagamento do IPTU de uma única vez, até o 
vencimento da cota única.” 

 
Art. 31. Acrescenta os § 3º, ao art. 148., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada 
em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 148. ..................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
§ 3º Os novos logradouros, que venham a ser cadastrados durante o curso do exercício, deverão 
adotar o Valor Unitário Padrão do logradouro da mesma região geográfica, que possuam 
características semelhantes.” 

 
Art. 32. Altera o § 2º, do art. 149., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 
de março de 2001, que passa a vigorar acrescido das alíneas a a d e dos incisos I e II, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 149. ...................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
§ 2º................................................................................................................................................. 
 
I – os responsáveis legais por loteamentos fornecerão, no dia dez de cada mês, a relação das 
unidades imobiliárias que no mês anterior forem objeto de alienação, com os seguintes dados: 
 
a) o lote e a quadra, quando for o caso; 
 
b) nome completo e endereço(s) do(s) adquirente(s); 
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c) valor da transação; 
 
d) mencionar o instrumento contratual que deu origem ao negócio jurídico. 
 
II – as construtoras, incorporadoras e imobiliárias fornecerão, no dia dez de cada mês, a relação 
das unidades imobiliárias que no mês anterior forem objeto de alienação, mencionando os 
seguintes dados: 
 
a) número da unidade; 
 
b) nome completo e endereço(s) do(s) adquirente(s); 
 
c) valor da transação; 
 
d) mencionar o instrumento contratual que deu origem ao negócio jurídico.” 

 
Art. 33. Altera o caput e o § 2º, do art. 150., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 150. As edificações ou construções realizadas sem licença municipal ou em desobediência às 
normas específicas, serão inscritas e lançadas à título precário no cadastro imobiliário, 
exclusivamente para efeito de incidência do tributo. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
§ 2º Não será fornecido o Alvará de Habite-se para edificação nova, nem qualquer Alvará para 
reconstrução, reforma, ampliação, modificação ou acréscimo da área construída, antes da inscrição 
ou atualização cadastral do imóvel e a prévia quitação dos tributos municipais incidentes.” 

 
Art. 34. Altera o inciso VII do caput e acresce o § 1º e § 2º, do art. 153., da Lei n.º 392, de 22 de 
dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com redação, a 
seguir: 
 

“Art. 153. ...................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
§ 1º As isenções de que trata este artigo deverão ser requeridas, através de petição dirigida ao 
Secretario Municipal da Fazenda, na forma do regulamento. 
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§ 2º As isenções serão renovadas anualmente, através de petição dirigida ao Secretário da 
Fazenda, de forma a indicar que o beneficiário continua a preencher os requisitos que deram 
origem ao benefício fiscal.” 

 
Art. 35. Altera o inciso I, do art. 154., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 
26 de março de 2001, que passa a vigorar com seguinte redação: 
 

“Art. 154. ...................................................................................................................................... 
 
I – no valor de R$100,00(cem reais), a falta de declaração, no prazo de trinta dias, do domicílio 
tributário do contribuinte; 
..................................................................................................................................................” 

 
Art. 36. Acrescenta o art. 155.-A, composto de caput e incisos de I a XI, da Lei n.º 392, de 22 de 
dezembro de 1997, que passa a vigorar com a redação a seguir: 
 

“Art. 155.-A O imposto inter vivos incidirá especificamente sobre: 
 
I – a compra e venda e cessão de direitos delas decorrentes; 
 
II – a dação em pagamento; 
 
III – o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para transmissão de bem imóvel e 
respectivo substabelecimento, ressalvado o disposto no art.156., inciso III, desta lei; 
 
IV – a arrematação, adjudicação, a remição e a permuta; 
 
V – as divisões do patrimônio comum ou na partilha, quando for atribuído a um dos cônjuges 
separado ou divorciado, ao cônjuge supérstite, ou a qualquer herdeiro, o valor dos bens imóveis 
acima da respectiva meação ou quinhão, considerando-se ocorrido o fato gerador na data do 
trânsito em julgado ou da sentença definitiva que houver homologado a partilha dos bens, com 
desistência do prazo recursal; 
 
VI – as divisões para extinção de condomínio de bem imóvel quando for recebida por qualquer 
condômino quota parte material cujo valor seja maior que o de sua quota parte ideal; 
 
VII – o uso, o usufruto, a enfiteuse e a subenfiteuse; 
 
VIII – a cessão de direitos possessórios do arrematante ou do adjudicatário, após assinado o auto 
de arrematação ou de adjudicação, decorrentes de compromisso de compra e venda e de cessão 
de concessão real de uso, usufruto, sucessão e a usucapião; 
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IX – a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda; 
 
X – a promessa, devidamente averbada, de transmissão de propriedade; 
 
XI – todos os demais atos onerosos translativos de bens imóveis por natureza ou por acessão 
física e constitutivos de direitos reais sobre imóveis e demais cessões de direitos a eles relativos. 

 
Art. 37. Altera os incisos I e II e acrescenta os incisos III a V no caput, do art. 156., da Lei n.º 392, 
de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 156. ...................................................................................................................................... 
 
I – sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em 
realização de capital; 
 
II – no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu substabelecimento, quando 
outorgado para o mandatário receber escritura definitiva de imóvel; 
 
III – sobre a transmissão de bem imóvel, quando este valor voltar ao domínio do antigo 
proprietário por força de retrovenda, de retrocessão, ou pacto de melhor comprador; 
 
IV – sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência de 
desincorporação ao patrimônio de pessoa jurídica a que foram conferidos.  
 
V – sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 
extinção de pessoa jurídica. 

.....................................................................................................................................................” 
 
Art. 38. Altera o caput e acresce o § 3º, ao art. 158., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 158. O valor de mercado, exceto os casos expressamente consignados em lei e no 
regulamento, será o decorrente de avaliação de iniciativa da Fazenda Pública Municipal, ressalvado 
o direito do contribuinte requerer avaliação contraditória. 
 
...................................................................................................................................................... 
 
§ 3º o valor de avaliação da Fazenda Pública, da transação imobiliária e da eventual impugnação 
do contribuinte, não poderá ser inferior ao valor de base de cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano.” 
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Art. 39. Acresce o Parágrafo único ao art. 161., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 161. ..................................................................................................................................... 
 
Parágrafo único - Os notários, escrivães, oficiais de registro de imóveis e demais serventuários de 
ofício são obrigados a facultar aos agentes fiscais o exame em cartório dos livros, autos e papéis 
que interessarem à arrecadação dos tributos municipais.” 

 
Art. 40. Altera o art. 167, da Lei nº 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março 
de 2001, que passa a vigorar acrescido do inciso III, com redação a seguir: 

 
“Art. 167. 
............................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
...... 
III – a aquisição de imóvel único, incluso no Programa de Regularização Fundiária Municipal.” 
 

Art. 41. Acrescenta o art. 168.-A, composto de caput e incisos I a III, na Lei n.º 392, de 22 de 
dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a redação a 
seguir: 
 

“Art. 168.-A O não recolhimento do imposto nos prazos fixados no art. 165. desta lei, implicará 
no acréscimo de: 
 
I – cinco por cento de multa, se efetuado até o último dia útil do mês em que recair o 
vencimento; 
 
II – dez por cento de multa, se efetuado até o último dia útil subseqüente ao mês em que recair o 
vencimento; 
 
III – trinta por cento de multa, se efetuado após o início da ação fiscal. 

 
Art. 42. Altera o caput do art. 179., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 
de março de 2001, que passa a vigorar com nova redação a seguir: 
 

“Art. 179. A taxa de licença será cobrada pelos valores constantes nas Tabelas de Receita de n.º 
III, VI, VII, VIII e IX.” 

 
Art. 43. Acrescenta a Seção I, ao Capítulo II, Título IV, Livro II, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
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“Seção I 

Uso de Áreas em Vias, Terrenos e Logradouros Públicos” 
 
Art. 44. Altera a alínea b, do inciso I, do art. 182, da Lei nº 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 182. ................................................................................................................................... 
 
I -.............................................................................................................................................. 
b) as associações de classe, entidades sindicais dos trabalhadores, associações comunitárias, 
clubes esportivos, creches, escolas, orfanatos e asilos comunitários, cuja finalidade, nos termos 
dos respectivos estatutos e tendo em vista os atos efetivamente praticados, estejam voltados para 
o desenvolvimento da comunidade e não tenham finalidade lucrativa; 
..................................................................................................................................................” 

Art. 45. Acrescenta o art. 208.-A, composto de  caput e o Parágrafo único, à Seção I, do Capítulo 
II, Título IV, do Livro II, na Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março 
de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 208.-A O Município de Camaçari poderá autorizar por permissão, a título precário e 
oneroso, o uso das vias públicas, inclusive o espaço aéreo e do subsolo e de obras de arte de 
domínio municipal, para implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos destinados à 
prestação de serviço de infra-estrutura por entidades de direito público ou privado, obedecidas as 
disposições desta lei e demais atos normativos. 
 
Parágrafo único - Para fins desta lei, consideram-se equipamentos urbanos todas as instalações de 
infra-estrutura urbana, tais como equipamentos de abastecimento de água, serviços de esgoto, 
energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica, gás canalizado e outros de interesse 
público.” 
 

Art. 46. Acrescenta caput do art. 208.-B, à Seção I, do Capítulo II, Título IV, do Livro II, da Lei 
n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

 
“Art. 208.-B Os projetos de implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos nas vias 
públicas, inclusive espaço aéreo e subsolo e nas obras de arte de domínio municipal, dependerão 
de prévia aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEOSP e da Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente – SEPLAN, obedecidas as disposições desta lei e normas 
complementares expedidas pelo Poder Público Municipal.” 
 

Art. 47. Acrescenta o art. 208.-C, composto de caput e §§ 1º e 2º, à Seção I, do Capítulo II, Título 
IV, do Livro II, na Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 208.-C O preço público pela utilização de uso das vias e logradouros públicos, inclusive 
espaço aéreo e subsolo e das obras de arte do Município a ser pago pelas entidades de direito 
público e privado, para a implantação, instalação e passagem de equipamentos para a prestação de 
serviços de infra-estrutura urbana será representado por contribuição pecuniária mensal 
estabelecida no artigo seguinte e constará do Termo de Autorização e Permissão de Uso. 
 
§ 1º As entidades de direito público ou privado que tenham equipamentos de sua propriedade já 
implantados, em caráter permanente, nas vias públicas e obras de arte especiais do Município, 
fornecerão à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, deverão, no prazo de sessenta dias da 
publicação desta lei, encaminhar cópia dos elementos cadastrais disponíveis, a fim de serem 
complementados os registros existentes e organizados em banco de dados, para posterior 
expedição do Termo de Autorização e Permissão de Uso, mediante o pagamento do preço 
correspondente. 
 
§ 2º Não regularizada a ocupação do espaço público no prazo estabelecido no parágrafo anterior, 
os responsáveis serão notificados para retirar os equipamentos no prazo de noventa dias, sob pena 
de remoção pela Prefeitura, sem prejuízo do pagamento do custo da remoção e do 
armazenamento, além da cobrança judicial de eventuais valores atrasados.” 
 

Art. 48. Acrescenta o art. 208.-D, composto de caput e §§ 1º e 2º, à Seção I, do Capítulo II, Título 
IV, do Livro II, na Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 208.-D O valor mensal do preço público pela utilização das vias e logradouros públicos, 
inclusive espaço aéreo e subsolo e das obras de arte do Município será calculado de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 
Vm    =    (  a  x  b  x  T  )    x     R  
 
Sendo: 
Vm = valor mensal 
 
a = extensão da rede, em metros 
 
b = largura da faixa ≥ 0,50 m 
 
T = valor do terreno, conforme planta genérica de valores da Secretaria Municipal da Fazenda 
 
R = coeficiente redutor, em função da distância dos centros urbanos (sede, distritos, povoados e 
loteamentos com mais de sessenta casas), na seguinte forma: 
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  0 a 05 Km e área de pouca densidade demográfica  0,90 
 
  5 a 10 Km       0,80 
 
           10 a 15 Km e zona rural (exceto loteamentos) 0,60    
  
 
§ 1º O pagamento do preço público será feito mensalmente, tendo como vencimento o dia dez de 
cada mês. 
 
§ 2º A contagem do primeiro pagamento ocorrerá trinta dias após a lavratura do Termo de 
Autorização e Permissão de Uso ou da notificação para fazê-lo.” 
 

Art. 49. Acrescenta o art. 208.-E, composto de caput e incisos I, II, III e IV e §§ 1º e 2º, à Seção I, 
do Capítulo II, Título IV, do Livro II, na Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 
26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 208.-E Os interessados no uso das vias públicas e obras de arte do Município, deverão 
protocolar seus requerimentos dirigido à SEPLAN, instruindo o pedido com os documentos 
abaixo relacionados: 
 
I – duas vias da planta do projeto, com respectivo memorial descritivo, constando as 
especificações técnicas correlatas; 
 
II – ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura, Seção Bahia – CREA/BA, devidamente recolhido; 
 
III – inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) junto ao cadastro mobiliário do Município e o 
comprovante do pagamento dos tributos devidos pelo profissional; 
 
IV – relação das empresas ou profissionais autônomos contratados para a execução de obras e 
serviços diversos, com execução no âmbito da municipalidade. 

 
§ 1º Poderão ser solicitados outros documentos, conforme a complexidade da obra. 
 
§ 2º Concluída a obra ou serviço, nos trinta dias subseqüentes, a permissionária fornecerá à 
SEPLAN a relação dos equipamentos implantados e das eventuais interferências encontradas.” 
 

Art. 50. Acrescenta o art. 208.-F, composto de caput e incisos I, II e III e §§ 1º e 2º, à Seção I, do 
Capítulo II, Título IV, do Livro II, na Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 
de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 208.-F A desobediência às disposições desta lei ou das normas complementares sujeitará o 
infrator às seguintes penalidades: 
 
I – multa diária, no valor mínimo de R$500,00(quinhentos reais) e máximo de R$500.000,00 
(quinhentos mil reais), a critério do Secretário da Fazenda; 
 
II – suspensão da análise e aprovação de projetos pelo período de até dois anos; 
 
III – retirada dos equipamentos. 

 
§ 1º Dos despachos decisórios caberá pedido de reconsideração dirigido à autoridade que proferiu 
a decisão e recurso, no prazo de trinta dias contados do recebimento da notificação da decisão, 
dirigido ao Chefe do Executivo. 
 
§ 2º A permissionária fica obrigada a efetuar o remanejamento, provisório ou definitivo, dos 
equipamentos, sempre que necessário para a realização de obras públicas ou por qualquer outro 
motivo de interesse público, sem qualquer ônus para a municipalidade.” 
 

Art. 51. Acrescenta o caput do art. 208.-G, à Seção I, do Capítulo II, Título IV, do Livro II, na Lei 
n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

 
“Art. 208.-G Serão de responsabilidade exclusiva da entidade interessada quaisquer danos ou 
prejuízos causados, inclusive a terceiros, pela execução de obras ou serviços, mesmo que advindos 
de atos praticados involuntariamente.” 

 
Art. 52. Altera o § 1º, do art. 210., da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 
de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 210. ............................................................................................................................. 
 
§ 1º Os tributos e preços públicos municipais serão atualizados, com base na variação acumulada 
do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, conforme disposto em regulamento. 
.....................................................................................................................................................” 

 
Art. 53. Acrescenta o caput  art. 210.-B, da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada 
em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 210.-B Ficam aprovados os Valores Unitários Padrão – VUP, de terrenos e de edificações, 
constantes das Tabelas X e XI, anexas a esta Lei, para efeito de avaliação da unidade imobiliária e 
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lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2002.” 

 
Art. 54. Acrescenta caput e §§ 1º e 2, ao art. 210.-C, da Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, 
Republicada em 26 de março de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 210.-C Ficam isentas do pagamento do IPTU, aquelas unidades imobiliárias cujo valor do 
imposto seja inferior a R$10,00 (dez reais), não se considerando a dedução prevista no artigo 
anterior. 
 
§ 1º Ficam dispensados do pagamento de multa e juros de mora incidentes sobre o Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, os contribuintes que regularizem, 
espontaneamente, até 30 de outubro de 1998, sua situação junto ao Cadastro Imobiliário, no que 
concerne ao lançamento e alteração de área, padrão construído e categoria.  
 
§ 2º Os lançamentos provenientes das alterações previstas no parágrafo anterior, retrocederão 
apenas, até janeiro de 1997.” 

 
Art. 55. Ficam revogadas as Tabelas de Receitas IV e V e, acrescida as Tabelas de Receita X, XI, 
XII e XIII, a Lei n.º 392, de 22 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, que 
passam a vigorar com a redação em Anexo, parte integrante desta Lei. 
 
Art. 56. O Poder Executivo fará republicar, na forma e em atendimento ao quanto disposto na Lei 
n.º 496, de 28 de dezembro de 2000, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação desta lei, a 
Lei nº 392, de 20 de dezembro de 1997, Republicada em 26 de março de 2001, incorporadas as 
alterações dela decorrentes. 
 
Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 29 DE NOVEMBRO DE 2001. 
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“TABELA DE RECEITA Nº IV 
Esta Tabela de Receita teve seus valores convertidos em reais pela Lei n.º 497 de 28 de dezembro 
de 2000. 
Taxa de Licença Para o Exercício de Comércio Eventual ou Ambulante 
Código Especificações R$ 
  Dia Mês Ano 
 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
 

Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
 

 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 

  

Revogado Revogado Revogado Revogado Revogado 
 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
 

Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
 

  
 
 
 
 
 
Revogado 
 

 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
Revogado 
 

Revogado Revogado  Revogado Revogado 
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TABELA DE RECEITA N° V 
Tabela de Receita modificada pela Lei n.º 447 de 20 de dezembro de 1999. 
Esta Tabela de Receita teve seus valores convertidos em reais pela Lei n.º 497 de 28 de dezembro 
de 2000. 
Taxa de Licença Para Exploração de Atividade em Logradouros Públicos 

R$ Código Especificações 
Dia Mês Ano 

Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
 Revogado    
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
 Revogado    
Revogado Revogado Revogado Revogado  
Revogado Revogado Revogado Revogado  
Revogado Revogado Revogado Revogado  
 Revogado    
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 
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 Revogado    
Revogado Revogado   Revogado 
Revogado Revogado   Revogado 
Revogado Revogado   Revogado 
Revogado Revogado   Revogado 
Revogado Revogado  Revogado Revogado 

 


