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LEI COMPLEMENTAR Nº 003, de 22 de dezembro de 2000,

Instituiu o Código Tributário e de
Rendas do Município de Feira de
Santana, Estado da Bahia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

LIVRO PRIMEIRO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS
Artigo 1º Aplicam-se à legislação tributária municipal os princípios e as normas
gerais estabelecidos pela Constituição Federal, Constituição Estadual, suas respectivas Leis
Complementares, Lei Orgânica do Município e demais disposições de leis que deva observar.
Artigo 2º Para os efeitos da legislação tributária municipal, consideram-se
pessoas jurídicas:
I – as de direito público e as de direito privado, sejam quais forem seus fins,
nacionalidade ou participantes no capital;
II – as filiais, sucursais, agências ou representações das pessoas jurídicas com
sede no exterior;
III – as sociedades de fato e as firmas individuais.
TÍTULO II
DO CADASTRO FISCAL
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Artigo 3º O cadastro fiscal do Município compreende:
I – cadastro imobiliário;
II – cadastro geral de atividades, que se desdobra em:
a) cadastro das atividades dos estabelecimentos em geral;
b) cadastro das atividades exercidas nos logradouros públicos;
c) cadastro simplificado.
§ 1º O cadastro imobiliário tem por finalidade inscrever todas as unidades
imobiliárias existentes no Município.
§ 2º O cadastro geral de atividades tem por finalidade inscrever toda pessoa
jurídica, firma individual e profissional autônomo que estiver sujeito à obrigação tributária
principal ou acessória.
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§ 3º O cadastro simplificado tem por finalidade inscrever as atividades de reduzido
movimento econômico a ser definido em ato do Poder Executivo.
§ 4º Com base no cadastro fiscal poderão ser estruturados cadastros especiais,
inclusive de contribuintes cujas atividades se encontrem paralisadas ou que, deixando de
funcionar, não providenciaram a baixa de suas atividades.
§ 5º A organização e o funcionamento do cadastro fiscal serão disciplinados em
ato do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
Da Inscrição e Alterações no Cadastro Fiscal
Artigo 4º Toda pessoa física ou jurídica com atividade econômica no Município,
permanente ou temporária, ainda que beneficiada pela imunidade constitucional ou isenção dos
tributos e preços públicos municipais, fica obrigada a requerer sua inscrição e alterações no
cadastro fiscal do Município, de acordo com as formalidades estabelecidas em ato do Poder
Executivo.
Parágrafo único. O prazo da inscrição deverá sempre preceder ao início das
atividades e o das alterações será de 30 (trinta) dias, a contar do ato ou fato que as motivaram.
Artigo 5º Far-se-á a inscrição e alterações:
I – a requerimento do interessado ou seu mandatário;
II – de ofício, após expirado o prazo para inscrição ou alterações dos dados da
inscrição, aplicando-se as penalidades de lei, observado o disposto na Lei de Uso do Solo, Código
de Polícia Administrativa, Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, Código do Meio
Ambiente bem como demais normas pertinentes.
Parágrafo único. Considera-se inscrito, a título precário, aquele que não obtiver
resposta da autoridade administrativa, decorridos 30 (trinta) dias do seu pedido de inscrição,
desde que cumpridas todas formalidades exigidas no processo de inscrição.
CAPÍTULO III
Da Baixa no Cadastro Fiscal
Artigo 6º Far-se-á a baixa da inscrição no cadastro fiscal do Município:
I – a requerimento do interessado ou seu mandatário, obrigatória, quando do
encerramento das atividades;
II – de ofício, nos seguintes casos:
a) comprovação da inexistência de fato gerador da obrigação;
b) erro ou falsidade na inscrição cadastral;
c) duplicidade de inscrição;
d) decadência ou prescrição.
TÍTULO III
DAS ISENÇÕES MUNICIPAIS
Artigo 7º. Compete ao Poder Executivo apresentar à Câmara Municipal, que
deliberará por maioria simples de voto, propostas para a concessão de isenção ou incentivos
fiscais de quaisquer tributos de competência do Município.
§ 1º As isenções ou incentivos fiscais serão concedidos a prazo certo.
§ 2º O prazo de concessão do benefício não poderá ultrapassar a 04 (quatro) anos,
vinculado ao término do período do mandato do Chefe do Poder Executivo que o propôs.
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§ 3º O prazo referido no parágrafo anterior não se aplica às empresas enquadradas
no programa de geração de emprego e renda, que venham a se instalar no Município ou, se já
instaladas, promovam ampliação de suas atividades, que poderão gozar de prazo superior, desde
que atendidas as condições estabelecidas em lei.
§ 4º A lei graduará a alíquota e o prazo do benefício de acordo com a capacidade
de geração de emprego e renda, a capacidade de agregar valor ao produto final e a não degradação
do meio ambiente.
§ 5º Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá gozar de favor fiscal senão em
virtude de lei fundada em razão de ordem pública ou de interesse do Município e desde que não
esteja em débito com a Fazenda Municipal.
§ 6º Ficam revogadas todas as isenções que não atendam os critérios constantes
nesta Lei.
TÍTULO IV
DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Artigo 8º É permitido o parcelamento do crédito tributário, sempre que ocorrer
motivo que o justifique, disciplinado por ato do Poder Executivo.
§ 1º Revogado pela Lei Complementar 10/2001;
§ 2º Revogado pela Lei Complementar 10/2001;
§ 3º Revogado pela Lei Complementar 10/2001;
§ 4º Revogado pela Lei Complementar 10/2001.
VER DECRETO Nº 6.518 de 14 de janeiro de 2002
TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
CAPÍTULO I
Das Infrações
Artigo 9º Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe em inobservância de preceitos estabelecidos ou disciplinados por lei ou pelos atos
administrativos de caráter normativo destinados a complementá-la.
Artigo 10. As infrações serão apuradas mediante procedimento administrativo
fiscal.
CAPÍTULO II
Das Penalidades
SEÇÃO I
AS ESPÉCIES DAS PENALIDADES

Artigo 11. As infrações serão punidas com as seguintes penalidades, aplicáveis
separada ou cumulativamente:
I – multa;
II – perda de desconto, abatimento ou dedução;
III – cassação dos benefícios de isenção ou incentivos fiscais;
IV – revogação dos benefícios de anistia ou moratória;
V – sujeição a regime especial de fiscalização;
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VI – cassação de regimes ou controles especiais estabelecidos em benefício de
contribuintes ou de outras pessoas.
VII – Cassação de permissões ou concessões obtidas.
SEÇÃO II
DA APLICAÇÃO E GRADUAÇÃO DAS PENALIDADES

Artigo 12. Compete à autoridade administrativa, atendendo aos antecedentes do
infrator, aos motivos determinantes da infração e à gravidade de suas consequências efetivas ou
potenciais:
I – determinar a penalidade ou as penalidades aplicáveis ao infrator;
II – fixar, dentro dos limites legais, a quantidade da penalidade aplicável.
Artigo 13. A autoridade fixará a multa partindo da penalidade básica estabelecida
para a infração, majorando-a em razão de circunstâncias agravantes ou qualificativas, provadas
no respectivo processo.
§ 1º São circunstâncias agravantes:
I – a reincidência;
II – o fato do tributo, não lançado ou lançado em valor inferior ao devido, ter sido
objeto de processo de consulta formalizado pelo infrator, cuja decisão já tenha passado em
julgado;
III – qualquer circunstância não classificada como sonegação, apropriação
indébita, fraude ou conluio que demonstre artifício doloso na prática da infração.
§ 2º São circunstâncias qualificativas:
I – a sonegação;
II – a apropriação indébita;
III – a fraude;
IV – o conluio.
Artigo 14. A majoração da penalidade obedecerá aos seguintes critérios:
I – nas infrações não qualificadas:
a) ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a reincidência, a
penalidade básica será aumentada de 10% (dez por cento);
b) ocorrendo a reincidência ou mais de uma circunstância agravante, a penalidade
básica será aumentada de 15% (quinze por cento).
II – nas infrações qualificadas, ocorrendo reincidência ou mais de uma
circunstância qualificativa, a penalidade básica será majorada de 20% (vinte por cento).
Parágrafo único. No caso de multa proporcional ao valor do tributo, a majoração
incidirá apenas sobre a parte do valor do tributo atualizado monetariamente, em relação ao qual
houver sido verificada a ocorrência de circunstância agravante ou qualificativa na prática da
respectiva infração.
Artigo 15. Caracteriza-se como reincidência a prática de nova infração a um
mesmo dispositivo ou de disposição idêntica da legislação tributária municipal, por uma mesma
pessoa, dentro de 05 (cinco) anos, contados da data em que houver passado em julgado,
administrativamente, a decisão condenatória referente à infração anterior.
Artigo 16. Apurando-se, em um mesmo processo, a prática de mais de uma
infração por uma mesma pessoa, natural ou jurídica, serão aplicadas, cumulativamente, as
penalidades a elas cominadas.
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§ 1º As faltas cometidas na emissão de um mesmo documento ou na feitura de um
mesmo lançamento serão consideradas uma única infração, sujeita à penalidade mais grave,
dentre as previstas para elas.
§ 2º As infrações continuadas estão sujeitas a uma penalidade única, com o
aumento de 10% (dez por cento) para cada repetição da falta, não podendo o valor total exceder
ao dobro da penalidade básica.
§ 3º Consideram-se continuadas as infrações quando se tratar de repetição de falta
ainda não apurada ou que já seja objeto de processo, de cuja instauração o infrator não tenha
conhecimento, por meio de intimação ou outro ato administrativo.
Artigo 17. Se no procedimento fiscal apurar-se a responsabilidade de mais de uma
pessoa, será imposta a cada uma delas, em notificações de lançamento ou autos de infração
separados, a penalidade relativa à infração que houver cometido.
Artigo 18. Não serão aplicadas penalidades aos que, enquanto prevalecer o
entendimento, tiverem agido ou pago o tributo:
I – de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, se parte interessada;
II – de acordo com interpretação fiscal constante de atos normativos baixados
pelas autoridades fazendárias competentes.
Artigo 19. A aplicação da penalidade e o seu cumprimento não dispensam, em
caso algum, o pagamento do tributo devido, nem prejudicam a aplicação das penalidades
cominadas, para o mesmo fato, pela legislação criminal.

TÍTULO VI
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DAS MULTAS E DOS JUROS DE MORA
Artigo 20. O contribuinte que deixar de pagar o tributo, no prazo estabelecido no
calendário fiscal, ou for autuado em processo fiscal ou, ainda, intimado em decorrência de
lançamento de ofício, ficará sujeito aos seguintes acréscimos legais:
I – atualização monetária;
II – multa de infração:
a) penalidade básica;
b) pena majorada;
III – multa de mora;
IV – juros de mora;
§ 1º A atualização monetária incidirá sobre os tributos vencidos, inclusive
parcelas de débitos fiscais consolidados e tributos cujo pagamento for parcelado, e será calculada
de acordo com os índices e épocas fixadas pelo Governo Federal para cobrança de seus tributos.
§ 2º Os acréscimos previstos nos incisos II, III e IV incidirão sobre o valor
corrigido monetariamente.
§ 3º A multa de infração será aplicada quando for apurada ação ou omissão do
contribuinte que importe em inobservância do disposto na legislação tributária.
§ 4º Para as infrações de qualquer obrigação acessória não prevista nesta Lei, será
aplicada a penalidade básica de R$ 508,80 (quinhentos e oito reais e oitenta centavos) , conforme
se dispuser em regulamento.

8

§5ºA multa de mora será calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento do
tributo, à razão de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia, limitada a:
a) 20% (vinte por cento), no máximo, quando incidentes sobre débitos tributários municipais
vencidos até 31 de dezembro de 2008;
b) 10% (dez por cento), no máximo, quando incidentes sobre débitos relativos a tributos
municipais vencidos a partir de 1º de janeiro de 2009.
§ 5º, alterado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.

A redação anterior era seguinte:
§ 5º A multa de mora será calculada a partir do dia seguinte ao vencimento do
tributo, à razão de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por
cento), no máximo.
§ 6º Os juros de mora serão contados a partir do mês seguinte ao do vencimento
do tributo, à razão de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração, calculados à data do seu
pagamento.
§ 7º Ato do Poder Executivo disciplinará a forma de aplicação da atualização
monetária.
Artigo 21. É vedado receber débito de qualquer natureza com dispensa de
atualização monetária.
Artigo 22. Ao sujeito passivo que efetuar o recolhimento espontâneo do tributo
não será aplicada a multa por infração.
Parágrafo único. Não se considera espontâneo o recolhimento efetuado após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a
infração.
Artigo 23. Aos contribuintes notificados ou autuados, serão concedidos os seguintes descontos:
a)
No pagamento à vista:
I – 80% (oitenta por cento) na multa de infração, se o pagamento for efetuado no
prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação;
II – 70% (setenta por cento) na multa de infração, se o pagamento for efetuado
entre o 11º e o 20º dias a contar da intimação;
III – 60% (sessenta por cento) na multa de infração, se o pagamento for efetuado
entre o 21º e o 30º dias a contar da intimação;
IV – 50% (cinquenta por cento) na multa de infração, se o pagamento for efetuado
após o prazo do inciso anterior e antes do julgamento de primeira instância;
V – 30% (trinta por cento) na multa de infração, se o pagamento for efetuado no
prazo de 30 (trinta) dias após o julgamento de primeira instância, contando da ciência da decisão;
VI – 20% (vinte por cento) na multa de infração, se o pagamento for efetuado
antes do ajuizamento da ação de execução do débito tributário;
b)
No caso de parcelamento, os descontos de que trata a alínea anterior serão
reduzidos em 50% (cinquenta por cento).(Revogado pela Lei Complementar nº 10/2001)
§ 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 gozando dos benefícios previstos neste artigo.
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TÍTULO VII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 24. O processo fiscal compreende o procedimento administrativo
destinado a:
I – apuração de infrações à legislação tributária municipal ou, no caso de
convênio, à de outros Municípios;
II – decidir consulta para esclarecimento de dúvidas relativas ao entendimento e
aplicação da legislação tributária;
III – julgamento de impugnações e recursos ou a execução administrativa das
respectivas decisões;
IV – outras situações que a lei determinar.
Parágrafo único. No processo administrativo fiscal serão observadas as normas
constantes em regulamento.
SEÇÃO II
DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS

Artigo 25. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade.
§ 1º Os atos e termos serão datilografados, digitados ou escritos em tinta indelével,
no vernáculo, sem espaços em branco, bem como sem entrelinhas, emendas, rasuras e borrões
não ressalvados.
§ 2º Todas as folhas dos processos serão numeradas e rubricadas, em ordem
cronológica de eventos e juntada.
§ 3º As petições deverão ser apresentadas na Secretaria por onde correr o
processo, mediante comprovante de entrada.
SEÇÃO III
DOS PRAZOS

Artigo 26. 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 vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou devam ser praticados os atos.
SEÇÃO IV
DA INTIMAÇÃO

Artigo 27. Far-se-á a intimação:
I – pelo autor do procedimento, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita do fato;
II – por via postal, telegráfica, fax, correio eletrônico, ou similar, com prova de
recebimento;
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III – por edital, publicado, uma vez, em órgão da imprensa local, de preferência
oficial, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição encarregada da
intimação.
Artigo 28. Considerar-se-á feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado;
II – na data aposta no aviso de recebimento pelo destinatário ou por quem, em seu
nome, receba a intimação, se por via postal ou telegráfica;
III – na data constante da confirmação do recebimento do fax, correio eletrônico
ou similar;
IV – trinta dias após a publicação ou afixação do edital, conforme o meio
utilizado.
Parágrafo único. Omitida a data no aviso de recebimento a que se refere o inciso
II, considerar-se-á feita a intimação:
a) quinze dias após sua entrega à agência postal;
b) na data constante do carimbo da agência postal que proceder a devolução do
aviso de recebimento, se anterior ao prazo previsto no inciso anterior.
Artigo 29. 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 funcionário e a indicação do seu cargo ou função e o número
da matrícula.
Artigo 30. Prescinde de assinatura a intimação emitida por processo eletrônico.

SEÇÃO V
DO PREPARO DO PROCESSO
Artigo 31. O preparo do processo será efetuado na repartição, na forma e pela
autoridade administrativa a serem definidas em ato do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
Do Processo Contencioso
SEÇÃO I
DA DISPOSIÇÃO GERAL

Artigo 32. O processo fiscal, para apuração de infrações, terá por base a
notificação de lançamento ou o auto de infração, conforme a verificação da falta resulte,
respectivamente, de verificação no âmbito interno da repartição ou decorra de ação fiscal direta.
SEÇÃO II
DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO

Artigo 33. O procedimento fiscal terá início com:
I – a lavratura do termo de início da fiscalização, procedida por agente fiscal;
II – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo, seu representante ou preposto, da obrigação tributária;
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III – a lavratura de termo de apreensão de mercadorias, notas fiscais, livros ou
quaisquer documentos em uso ou já arquivados.
Artigo 34. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos praticados que o precederem.
Parágrafo único. Os efeitos deste artigo alcançam, independentemente de intimação, os
demais envolvidos nas infrações apuradas no decorrer da ação fiscal.
SEÇÃO III
DA FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Artigo 35. A exigência do crédito tributário será formalizada em notificação de
lançamento ou auto de infração, distintos para cada tributo.

SEÇÃO IV
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Artigo 36. A notificação de lançamento será feita, de ofício, pela Secretaria
Municipal responsável pela administração do tributo, através de ato escrito, praticado por
servidor competente.
§ 1º A notificação de lançamento conterá, obrigatoriamente:
I – a qualificação do notificado;
II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, quando for o caso;
IV – a descrição do fato;
V – a assinatura do chefe do órgão ou de outro funcionário autorizado, a indicação
do seu cargo ou função e o número de matrícula.
§ 2º Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico.
SEÇÃO V
DO AUTO DE INFRAÇÃO

Artigo 37. A exigência do crédito tributário, em decorrência da ação fiscal direta
do agente fiscal, será sempre formalizada em auto de infração.
Artigo 38. O auto de infração será lavrado, privativamente, por agente fiscal e
conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – o enquadramento legal e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante, a indicação de seu cargo ou função e o número da
matrícula.
§ 1º O auto será submetido à assinatura do autuado, seu representante ou preposto
e, no caso de recusa, com declaração escrita do fato.
§ 2º No caso de recusa, após declaração escrita do fato, a intimação será efetuada
nas demais formas previstas nesta Lei.
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Artigo 39. As alterações no auto de infração, resultantes de informação fiscal,
diligência ou perícia, serão consignadas em termo complementar, cuja cópia será entregue ao
autuado.
Artigo 40. Durante o prazo para impugnação, será facultado ao autuado ou seu
mandatário, vistas ao processo, no recinto da repartição, bem como o fornecimento de cópia, se
assim for requerido.
Parágrafo único. Os documentos que instruírem o processo poderão ser
restituídos, em qualquer fase, a requerimento do sujeito passivo, desde que a medida não
prejudique a instrução e deles fiquem cópias autenticadas no processo.
Artigo 41. As omissões ou irregularidades do auto de infração não importarão em
nulidade quando estiverem presentes elementos suficientes para determinar, com segurança, a
infração e o infrator, desde que as falhas não se constituam em vício insanável.
Artigo 42. Na hipótese de arbitramento será obrigatória a lavratura de termo de
fiscalização circunstanciado em que o agente fiscal indicará, de modo claro e preciso, os critérios
que adotou para arbitrar a base de cálculo do tributo.
Artigo 43. Na hipótese de embaraço à ação fiscal, será obrigatória a lavratura de
auto de infração circunstanciado, no qual o agente fiscal indicará os fatos que originaram a
autuação, anexando cópia do termo de início de ação fiscal ou intimação não atendidas.
SEÇÃO VI
DA IMPUGNAÇÃO

Artigo 44. A impugnação da exigência, apresentada à repartição preparadora no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do impugnante, instaura a fase contenciosa do
procedimento.
Parágrafo único. A impugnação será formulada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar.
SEÇÃO VII
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

Artigo 45. O julgamento do contencioso compete ao Conselho Municipal de
Contribuintes, em instância única.
Vide Decreto nº 6.466 de 05/09/2001
Artigo 46. Compete ao Prefeito Municipal decidir sobre as propostas de aplicação
de equidade apresentadas pelo Conselho Municipal de Contribuintes.
Artigo 47. Não cabe pedido de reconsideração de decisão prolatada pelo
Conselho Municipal de Contribuintes.
SEÇÃO VIII
DA EQÜIDADE

Artigo 48. As propostas de aplicação de equidade apresentadas pelo Conselho
Municipal de Contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais da espécie julgada
e serão restritas à dispensa total ou parcial de penalidade pecuniária, exclusivamente nos casos
em que não houver reincidência, sonegação, apropriação indébita, fraude ou conluio.
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Artigo 49. O órgão preparador dará ciência ao sujeito passivo da decisão do
Prefeito Municipal, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo de 30 (trinta) dias.
SEÇÃO IX
DA EFICÁCIA E EXECUÇÃO DAS DECISÕES

Artigo 50. São definitivas as decisões prolatadas pelo Conselho Municipal de
Contribuintes.
Artigo 51. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência.
§ 1º A quantia depositada para evitar a atualização monetária do crédito tributário
será convertida em renda se o sujeito passivo não comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a
propositura de ação judicial.
§ 2º Se o valor depositado não for suficiente para cobrir o crédito tributário,
aplicar-se-á à cobrança do remanescente o disposto no "caput" deste artigo e, se exceder o
exigido, a autoridade promoverá a restituição da quantia excedente, na forma do artigo 58, inciso
IV, desta Lei.
CAPÍTULO III
Da Reclamação Simplificada
Artigo 52. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e disciplinar a reclamação
simplificada, cuja tramitação processual terá rito sumaríssimo e substituirá, nos casos previstos,
a impugnação de que trata o processo contencioso.
CAPÍTULO IV
Do Processo De Consulta
Artigo 53. O sujeito passivo poderá formular, em nome próprio, consulta sobre
situações concretas e determinadas, no que tange à interpretação e aplicação da legislação
tributária municipal.
Parágrafo único. Os órgãos da administração pública e as entidades representativas de
categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta.
Artigo 54. A consulta será decidida no prazo de 60 (sessenta) dias.
Artigo 55. Não poderá ser adotado nenhum procedimento fiscal, em relação 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.
Artigo 56. Não produzirá efeito a consulta formulada:
I – por quem tiver sido intimado a cumprir obrigações 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;
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IV – quando o fato estiver disciplinado em ato normativo publicado antes de sua
apresentação;
V – quando o fato estiver 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 à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável, a critério
da autoridade julgadora.
§ 1º Compete à autoridade julgadora declarar a ineficácia da consulta.
§ 2º Não cabe recurso da decisão que declarar a consulta ineficaz.
Artigo 57. Após conclusa a consulta deverá o consulente ser informado quanto ao
conteúdo da decisão da autoridade administrativa competente, tendo, a partir desse comunicado, 30
(trinta) dias para tomar as providências cabíveis, sem sofrer nenhuma penalidade.
CAPÍTULO V
Da Compensação, Da Restituição, Da Transação e Da Remissão
Artigo 58. 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 condições e garantias que estipular, em cada caso,
quando o sujeito passivo da obrigação 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 for matéria controvertida;
c) ocorrer erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato;
d) ocorrer conflito de competência com outras pessoas de direito público interno;
III – conceder remissão de crédito tributário de valor diminuto;
IV – autorizar a restituição dos tributos municipais, pagos indevidamente ou a maior que
o devido, de ofício ou a requerimento do interessado.
§ 1º A compensação de crédito a que se refere a alínea "b", inciso I, deste artigo, será
apurada mensalmente e somente aplicada aos estabelecimentos de ensino que prestem serviços relativos
ao 1º e 2º graus, abrangendo, exclusivamente, servidores e filhos de servidores municipais, ativos e
inativos, 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 estabelecimentos de saúde que prestem serviços das suas
especialidades aos servidores e filhos de servidores municipais, ativos e inativos, na forma de convênios
celebrados para este fim, observado o disposto em regulamento.
§ 3º A transação a que se refere o inciso II será proposta pelo Secretário Municipal da
Fazenda ou pelo Procurador Chefe do Município, 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.
Artigo 59. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos de competência municipal é facultado,
também, ao contribuinte, a compensação do valor no recolhimento do mesmo tributo correspondente a
períodos subsequentes.
Artigo alterado pela Lei Complementar Nº 14, de 22 de dezembro de 2003
A redação anterior era a seguinte:
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Artigo 59. Nos casos de pagamento indevido do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é
facultado, também, ao contribuinte, a compensação deste valor no recolhimento do mesmo tributo
correspondente a períodos subsequentes.
Parágrafo único. Os valores eventualmente retidos pelos substitutos tributários nas
operações realizadas junto às empresas integrantes do SIMFEIRA serão objeto de compensação no
exercício seguinte.
Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
Artigo 60. Para atender ao princípio do custo benefício, fica o Poder Executivo
autorizado a dispensar o lançamento e pagamento de tributos, sempre que o custo do lançamento e
cobrança ultrapassar o valor a ser arrecadado.
Artigo 61. Ato do Poder Executivo disciplinará os procedimentos administrativos
relativos às disposições deste capítulo.
CAPÍTULO VI
Da Nulidade
Artigo 62. São nulos:
I – as intimações que não contiverem os elementos essenciais ao cumprimento de suas
finalidades;
II – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
III – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa;
IV – a notificação de lançamento e o auto de infração que não contenham elementos
suficientes para determinar, com segurança, a infração e o infrator.
Artigo 63. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Artigo 64. A autoridade administrativa, ao declarar a nulidade, indicará quais os atos
atingidos, ordenando as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Artigo 65. As incorreções, omissões e inexatidões materiais diferentes das previstas no
artigo 62, não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para a defesa do
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa ou quando não influírem na solução do litígio.
Parágrafo único. A falta de intimação estará sanada, desde que o sujeito passivo
compareça para praticar o ato ou para alegar a omissão, considerando-se a intimação como realizada a
partir desse momento.
Artigo 66. São competentes para declarar a nulidade, observado o artigo 64:
I – a autoridade preparadora, com relação aos atos de sua competência;
II – o Conselho Municipal de Contribuintes.

CAPÍTULO VII
Das Disposições Especiais
Artigo 67. A proposição pelo sujeito passivo de ação judicial, importará em
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
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Artigo 68. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança do tributo, não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão relativamente à matéria sobre que versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Para evitar a decadência, poderá ser autorizado a constituição
do lançamento que terá a sua exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado da questão.
Artigo 69. O disposto nesta Lei não prejudicará a validade dos atos praticados na
vigência da legislação anterior.
LIVRO SEGUNDO
DA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
TÍTULO I
DOS TRIBUTOS
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais
Artigo 70. São tributos da competência do Município os seguintes:
I – impostos sobre:
a) a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
b) a Transmissão "Inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direitos a sua aquisição;
c) os Serviços de Qualquer Natureza, não compreendidos no Artigo 155, I, b, da
Constituição Federal.
II – taxas, cobradas em decorrência:
a) do exercício regular do poder de polícia;
b) da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.
III – contribuições de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1º O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana poderá ser
progressivo no tempo, nos termos de lei municipal, com vistas a assegurar o cumprimento da
função social da propriedade.
§ 2º O imposto referido no inciso I, "b", não incide sobre a transmissão de bens
ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
TÍTULO II
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
Do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Vide Lei nº 2.303, de 27/12/2001(Planta Genérica)
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Artigo 71. Serão obrigatoriamente inscritos no cadastro imobiliário todos os
imóveis existentes na zona urbana do Município, ainda que sejam beneficiados por imunidade
ou isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.
§ 1º Imóveis, para os efeitos tributários, são todos aqueles tidos como unidades
imobiliárias autônomas, constituídos de terreno com ou sem construção, 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, poderá ser considerada
a situação de fato do imóvel, independentemente da descrição contida no respectivo título de
propriedade, domínio ou posse.
Artigo 72. A inscrição cadastral do imóvel será promovida:
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 liquidanda ou sucessora;
IV – pelo compromissário vendedor ou comprador, quando se tratar de promessa
de compra e venda;
V – pelo ocupante ou posseiro de imóvel da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios;
VI – de ofício, através de auto de infração ou pela autoridade administrativa
tributária.
§ 1º A inscrição do imóvel será efetuada através de petição ou formulário,
constando as áreas do terreno e de construção, planta de situação, título de propriedade, domínio
ou posse, e outros elementos exigidos em ato administrativo 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 tributária, que fará as devidas anotações no cadastro
imobiliário.
§ 3º O prazo para inscrição cadastral e para comunicação de alterações é de 30
(trinta) dias, a contar do ato ou fato que lhes deu origem.
§ 4º A inscrição de ofício será efetuada se constatada qualquer infração a esta Lei,
após o prazo para inscrição ou comunicação de alterações no imóvel.
§ 5º A comunicação das alterações no imóvel por iniciativa do contribuinte, se
implicar na redução ou isenção do imposto, só será admitida mediante a comprovação do erro
em que se fundamentou o lançamento.
Artigo 73. As edificações e as construções realizadas sem licença municipal ou em
desobediência às normas vigentes, serão inscritas e lançadas para efeitos 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 qualquer título, bem como não exclui o direito
do Município de promover a adaptação da edificação e da construção às normas legais ou a sua demolição
independentemente das medidas cabíveis.
§ 2º Não será fornecido o "habite-se", relativo à construção nova, e nem qualquer alvará
para reconstrução, reforma, ampliação, modificação ou acréscimo de área construída, antes da inscrição
ou anotação das alterações do imóvel no cadastro imobiliário municipal.
Artigo 74. Será considerado, na inscrição do imóvel, como domicílio tributário:
I – no caso de terreno sem construção, o que for escolhido e informado pelo contribuinte;
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II – no caso de terreno com construção, o local onde estiver situado o imóvel ou o
endereço do contribuinte por sua opção.
Artigo 75. Compete ao contribuinte solicitar o cancelamento da inscrição cadastral do
imóvel, mediante petição ou formulário, apenas nas seguintes situações e casos especiais análogos:
I – retificação de lotes padrão em loteamentos já aprovados;
II – construção de edifícios que alcancem áreas superiores à do lote padrão;
III – constituição de lote padrão decorrente de unidade imobiliária já inscrita.
IV – erro de informação cadastral que prejudique os dados da inscrição.
Artigo 76. O Poder Executivo expedirá os atos administrativos necessários à
regulamentação destas normas referentes à inscrição no cadastro imobiliário.
SEÇÃO II
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Artigo 77. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 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 distribuição domiciliar;
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do
imóvel considerado.
§ 2º As áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamento, destinadas
à habitação, indústria, comércio, recreação ou lazer, são também consideradas como zonas urbanas para
fins de incidência do imposto.
Artigo 78. A incidência do imposto alcança:
I – quaisquer imóveis localizados na zona urbana do Município, independentemente 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 localizadas 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 edificação interditada,
paralisada, condenada, em ruínas ou em demolição;
IV – os imóveis que não atendam quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Artigo 79. O imposto é anual e a obrigação de pagá-lo se transmite ao adquirente do
imóvel ou dos direitos reais a ele relativos, sempre se constituindo como ônus real que acompanha o
imóvel em todas as suas mutações de propriedade, domínio ou posse.
Artigo 80. O fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
considera-se ocorrido a primeiro de janeiro de cada ano.
Artigo 81. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
§ 1º Quando do lançamento, poderá ser considerado responsável pelo pagamento do
imposto qualquer dos possuidores, diretos ou indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos
demais.
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§ 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.
Artigo 82. São isentos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana:
I – o imóvel de propriedade do servidor municipal e que sirva exclusivamente para sua
residência;

Parágrafo único - A isenção prevista no inciso I, deste artigo, só será aplicada ao
servidor pertencente ao quadro efetivo do município.
Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28 de setembro de 2017.
II – o imóvel de propriedade de participante ativo da Força Expedicionária Brasileira e
que sirva exclusivamente para sua residência.
III – os imóveis residenciais de propriedade de pessoas físicas, cujo valor do imposto seja
igual ou inferior a R$ 149,43 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos);
“III”, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.

“III”, alterado pela Lei 3.429, de 06 de dezembro de 2013.

“III”, alterado pelo Decreto nº 9.428, de 09 de dezembro de 2014.

IV- REVOGADO
“IV”, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.

IV, revogado pela Lei 3.429, de 06 de dezembro de 2013. Redação anterior: IV- os terrenos urbanos
de propriedade de pessoas físicas, cujo valor do imposto seja igual ou inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais).

§ 1º Nos casos dos incisos I e II, o benefício fica estendido à viúva, filhos menores ou
incapazes, herdeiros do imóvel.
§ 2º No caso do inciso II, a prova de participação no último conflito mundial será feita
mediante documento autenticado, fornecido pelas autoridades militares competentes.
§ 3º Perderão a isenção referida nos incisos I e II, os imóveis alienados, a qualquer título,
ou prometidos à venda, a partir do momento em que se constituir o ato.

§ 4º Sempre que houver atualização monetária do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), os limites estabelecidos nos incisos III e IV deste artigo serão reajustados em
idênticos percentuais.
§ 4º, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.

§ 5° REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 040 DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2008
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Redação anterior:
§ 5º A isenção prevista no inciso III deste artigo só será aplicada ao contribuinte que possua apenas
1 (um) imóvel no Município de Feira de Santana e que nele resida. (incluído pela Lei Complementar nº
020, de 21 de dezembro de 2004)..

§ 6º A isenção prevista nos incisos III e IV deste artigo só poderá ser concedida ao
contribuinte enquadrado na condição de pessoa física, e que possua apenas 1 (um) imóvel no Município
de Feira de Santana.

§ 6º, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
§ 6º A isenção prevista nos incisos III e IV deste artigo não poderá ser concedida aos contribuintes
enquadrados na condição de pessoa jurídica.
§ 6º, alterado pela Lei Complementar nº 040 de 03 de dezembro de 2008.

A redação anterior era a seguinte:
§ 6º A isenção prevista no inciso IV deste artigo só será aplicada ao contribuinte que possua apenas o
imóvel objeto do benefício.
Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.

ISENÇÃO DE IPTU de imóveis novos construídos no POLO DE LOGÍSTICA
e no CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAÉ (CIS) – ver Artigos 19 e 20 da Lei nº 2.395, de 27
de dezembro de 2002.
ISENÇÃO DE IPTU de imóveis locados a INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
para o exercício de suas finalidades essenciais – ver Artigos 1º ao 4º da Lei Complementar nº
027, de 03 de abril de 2006.
ISENÇÃO DE IPTU de imóveis novos destinados à implantação ou ampliação de
empresa que tenha como atividade preponderante a prestação de serviço – ver Artigo 4º da Lei
Complementar nº 043, de 01 de março de 2010.
ISENÇÃO DE IPTU de imóveis utilizados exclusiva ou predominantemente como

teatros ou espaços culturais, cuja finalidade seja a realização de espetáculos de artes cênicas –
ver Lei nº 3.607, de 18 de março de 2016.
SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS

Artigo 83. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado
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 nesta Lei;
III – avaliação especial, nos casos previstos nesta Lei.
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§ 1º A avaliação do imóvel, com base no cadastro imobiliário municipal, será
atualizada anualmente, pelo Poder Executivo, segundo critérios técnicos usuais previstos nesta
Lei, a fim de que o seu valor venal represente, efetiva ou potencialmente, o valor de transação ou
venda no mercado.
§ 2º A avaliação cadastral, efetuada na forma do parágrafo anterior, será
aprovada por lei ou, mediante decreto do Poder Executivo, quando se tratar da atualização do
valor monetário da respectiva base de cálculo.
Artigo 84. Para a fixação da base de cálculo do imposto, o valor venal é
representado pelo valor unitário do metro quadrado do imóvel, considerando:
I – para os terrenos, valor unitário uniforme para cada logradouro trecho ou face
de quadra, segundo:
a) a área geográfica onde estiver situado;
b) os serviços ou equipamentos públicos existentes;
c) a valorização do logradouro, trecho ou face de quadra, tendo em vista o
mercado imobiliário;
d) outros critérios técnicos.
II – para as edificações ou construções, valor unitário uniforme por tipo ou
espécie, segundo:
a) a natureza, a qualidade e o padrão;
b) a localização do imóvel;
c) os preços correntes de transações ou vendas ocorridas no mercado imobiliário;
d) outros critérios técnicos.
§ 1º Para o levantamento e aprovação dos valores unitários padrão dos terrenos
e das edificações ou construções, segundo os critérios deste artigo, poderá o Poder Executivo
contar com a participação de representantes de órgãos de classe.
§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer fatores de correção em
função de:
I – situação do imóvel no logradouro;
II – arborização de área loteada ou de espaços livres onde haja edificações ou
construções;
III – existência de elevadores;
IV – desvalorização ou obsolescência em vista do tempo de construção;
V – outros critérios técnicos.
Artigo 85. A base de cálculo do imposto é igual:
I – para os terrenos, ao produto da área do terreno pelo seu valor unitário padrão,
observado os fatores de correção;
II – para as edificações ou construções, à soma dos produtos das áreas do terreno e da
construção pelos respectivos valores unitários padrão, observados os fatores de correção;
Parágrafo único. Na fixação da base de cálculo das edificações ou construções será
observado que a área construída coberta seja o resultado da projeção ortogonal dos contornos externos da
construção;
Artigo 86. 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.
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Parágrafo único. Nos casos referidos nos incisos I e II deste artigo, o cálculo das áreas
do terreno e da construção será feito por estimativa, levando-se em conta os elementos circunvizinhos e
enquadrando-se o tipo de construção com o de edificações semelhantes.
Artigo 87. Aplica-se o critério da avaliação especial para a fixação do valor venal,
mediante requerimento do contribuinte, exclusivamente nos casos de:
I – lotes desvalorizados devido a formas extravagantes ou conformações topográficas
muito desfavoráveis;
II – terrenos alagadiços, pantanosos ou sujeitos a inundações periódicas;
III – terrenos que, pela natureza do solo, se tornem desfavoráveis à edificação, construção
ou outra destinação;
IV – situações omissas que possam conduzir à tributação injusta.
Artigo 88. Para a unidade imobiliária com construção em andamento, a alíquota aplicável
será a mesma utilizada para os terrenos.
Artigo 89. O montante do imposto é encontrado pela aplicação das alíquotas constantes
da Tabela I à base de cálculo apurada na forma desta Lei.
Artigo 90. A parte do terreno que exceder em 05 (cinco) vezes a área edificada ou
construída, coberta e descoberta, fica sujeita a aplicação da alíquota prevista para terrenos sem construção.
SEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO
Artigo 91. O lançamento do imposto é anual e de ofício, efetuado com base em elementos
cadastrais declarados pelo contribuinte ou apurados pelo Poder Executivo.
§ 1º Quando o lançamento for efetuado via auto de infração é obrigatório 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.
§ 2º O lançamento é efetuado na data da ocorrência do fato gerador e só poderá ser
alterado, durante o curso do exercício, mediante a constatação de ato ou fato que justifique sua alteração,
por despacho da autoridade administrativa.
§ 3º As alterações do lançamento que impliquem em mudança de alíquota só terão efeitos
no exercício seguinte àquele em que foram efetuadas.
§ 4º Excluem-se das condições previstas no parágrafo precedente as alterações de
lançamentos que objetivam regularizar situações cadastradas em desacordo com a condição efetiva do
imóvel.
§ 4º incluído pela Lei Complementar Nº 14, de 22 de dezembro de 2003.
Artigo 92. O lançamento é efetuado em nome do proprietário, do titular do domínio útil
ou do possuidor do imóvel, e ainda do espólio ou da massa falida.
§ 1º Nos imóveis sob promessa de compra e venda, o lançamento poderá ser efetuado em
nome do compromissário comprador, do promitente vendedor, ou de ambos, sendo, em qualquer dos
casos, solidária a responsabilidade pelo pagamento do imposto.
§ 2º Os imóveis objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso são lançados em nome do
enfiteuta, do usufrutuário ou do fiduciário.
§ 3º Para os imóveis sob condomínio, o lançamento será efetuado:
I – quando "pro-diviso", em nome do proprietário, do titular do domínio útil ou do
possuidor da unidade autônoma, um lançamento para cada imóvel, ainda que contíguos ou vizinhos e
pertencentes ao mesmo contribuinte;
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II – quando "pro-indiviso", em nome de um, de alguns ou de todos os condôminos, sem
prejuízo, nas duas primeiras situações, da responsabilidade solidária dos demais.
§ 4º O lançamento é sempre efetuado, ainda que se trate de imóvel cujo proprietário seja
desconhecido ou encontre-se em local incerto e não sabido, devendo o Poder Executivo regulamentar tais
situações.
Artigo 93. O pagamento do imposto será efetuado conforme disposto em regulamento.

Ver Decreto nº7.939, de 09 de Fevereiro de 2010
§ 1º O imposto poderá ser pago em parcelas, no máximo de 10 (dez), respeitado o valor
mínimo, atualizadas monetariamente segundo índices oficiais, na forma de regulamento baixado pelo
Poder Executivo.
§ 2º O contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez, até a data do vencimento,
gozará de redução de até 20% (vinte por cento).
§ 3º A falta de pagamento do imposto nas datas estabelecidas implica em acréscimos
legais previstos no artigo 20 desta Lei.
Artigo 94. Para o fato gerador ocorrido, inicialmente, na data de concessão do "habitese", o imposto será recolhido no ato da inscrição cadastral do imóvel, de uma só vez.
Artigo 95. Não será apreciado pelo Poder Executivo nenhum pedido de alvará de
construção, reforma, modificação, ampliação ou acréscimo de área construída sem que o requerente faça
prova do pagamento do imposto nos últimos 05 (cinco) anos.
Parágrafo único – Excetuando-se os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 035, de 06 de novembro de
SEÇÃO V
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Artigo 96. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação
das seguintes penalidades básicas:
I – no valor de R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos) :
a) falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, de aquisição de propriedade,
de domínio útil ou de posse de imóvel;
b) falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, do domicílio tributário para os
proprietários de terrenos sem construção;
c) não comunicar atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência e o cálculo
do imposto.
II – no valor de R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos) :
a) falta de declaração, no prazo de 30 (trinta) dias, do término de reformas,
ampliações, modificações no uso do imóvel que implique em mudança na base de cálculo ou nas
alíquotas;
b) prestar falsas informações ou omitir dados que possam prejudicar o cálculo do
imposto.
III – no valor de R$127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos) :
a) falta de declaração do imóvel para fins de inscrição cadastral e lançamento;
b) falsidade ou informações inverídicas nos pedidos de isenção, no todo ou em
parte;
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c) gozo indevido de isenção no pagamento do imposto.
§ 1º As declarações mencionadas neste artigo serão efetuadas à autoridade
administrativa tributária, devendo o Poder Executivo baixar os atos regulamentares necessários.
§ 2º A imposição das multas referidas neste artigo obedecerá ao disposto nos
artigos 12 a 19 desta Lei.
CAPÍTULO II
Do Imposto Sobre a Transmissão De Bens Imóveis
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR E DA NÃO-INCIDÊNCIA
Artigo 97. O Imposto Sobre a Transmissão "inter vivos"- ITIV, a qualquer título,
por ato oneroso, tem como fato gerador:
I – a transmissão de bens imóveis, por natureza ou por 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.
Artigo 98. O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos, quando:
I – realizada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em pagamento
de capital nela subscrito;
II – decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver
como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação
de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
§ 2º Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%
(cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, no período de 02
(dois) anos anteriores e nos 02 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer das transações
mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou
menos de 2 (dois) anos antes dela, a preponderância referida no parágrafo anterior será apurada
levando-se em conta os 03 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 4º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o
imposto, corrigido monetariamente, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor
dos bens ou direitos, nessa data.
§ 5º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos
quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.
SEÇÃO II
DAS ISENÇÕES

Artigo 99. As aquisições de imóvel por servidor público municipal ou autárquico
municipal, destinada a sua residência, desde que não possua, ou seu cônjuge, na sua totalidade,
outro imóvel residencial.
Parágrafo único - O benefício de que trata o caput deste artigo somente se aplica
ao servidor pertencente ao quadro efetivo do município.
Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28 de setembro de 2017.
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SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO, DA AVALIAÇÃO E DAS ALÍQUOTAS
Artigo 100. A base de cálculo do imposto é:
I – nas transmissões em geral, a título oneroso, o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, desde que com eles concorde a autoridade administrativa tributária;
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 declaratória de usucapião,
o valor real apurado;
IV – nas dações em pagamento, o valor venal do imóvel dado para solver os débitos, não
importando o montante destes;
V – nas permutas, o valor venal de cada imóvel permutado;
VI – na instituição ou extinção de fideicomisso e na instituição de usufruto, 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 enfiteuse, 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.
Artigo 101. O valor venal, exceto os casos expressamente consignados em lei e no
regulamento, será o decorrente de avaliação de iniciativa da autoridade administrativa tributária,
ressalvado ao contribuinte o direito de requerer avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
§ 1º A autoridade administrativa tributária utilizará tabelas de preços para avaliação dos
imóveis, cujos valores servirão de teto mínimo, ressalvada a avaliação contraditória.
§ 2º As tabelas referidas no parágrafo anterior serão elaboradas considerando, dentre
outros, os seguintes elementos:
I – preços correntes das transações e das ofertas de venda no mercado;
II – custos de construção e reconstrução;
III – zona em que se situe o imóvel;
IV – outros critérios técnicos.
Artigo 102. Apurada a base de cálculo, o imposto será calculado mediante a aplicação
das seguintes alíquotas:
I – 1% (um por cento) para as transmissões relativas a imóvel popular;
II – 1,5% (um e meio por cento) para as transmissões relativas ao Sistema Financeiro de
Habitação, de imóveis cuja base de cálculo seja igual ou inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
‘II’, alterado pela Lei Complementar nº 103, de 08 de dezembro de 2016.
A redação anterior era a seguinte:
II – 1,5% (um e meio por cento) para as transmissões relativas ao Sistema Financeiro de Habitação;
Parágrafo único - A redução prevista no inciso II, do art. 102, da Lei Complementar
Municipal nº 003, de 22 de dezembro de 2000, alcança única e exclusivamente a parcela financiada.
Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28 de setembro de 2017.
III – 3% (três por cento) nas demais transmissões.
‘III’, alterado pela Lei Complementar nº 91, de 20 de novembro de 2014.
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Parágrafo único. Considera-se imóvel popular, para os efeitos deste artigo, o imóvel
residencial cuja base de cálculo não exceda a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
‘§’, alterado pela Lei Complementar nº 91, de 20 de novembro de 2014.

SEÇÃO IV
DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSÁVEIS
Artigo 103. São contribuintes do imposto:
I – nas transmissões, por ato oneroso, o adquirente;
II – nas cessões de direito, o cessionário;
III – nas permutas, cada um dos permutantes.
Artigo 104. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto:
I – o transmitente;
II – o cedente;
III – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por
eles ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou pelas omissões de que forem responsáveis.
SEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO

Artigo105 - O imposto será lançado tendo como base as informações prestadas pelo
próprio contribuinte, através da Declaração de Transmissão do Imóvel (DTI), por meio da
web/internet, no Portal da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço eletrônico
www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br
§ 1º. A omissão de informações ou a prestação de declarações inverídicas na DTI
configuram hipótese de crime contra a ordem tributária prevista na Lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, sem prejuízo das demais sanções penais e administrativas cabíveis.
§ 2º. Na eventualidade do contribuinte não concordar com o valor atribuído ao
imóvel pela Secretaria Municipal da Fazenda, poderá este requerer avaliação especial,
apresentando os dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em Instrução
Normativa da SEFAZ, que poderá, inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio
eletrônico.
§ 3º. Quando for o caso de imunidade, isenção ou não incidência do imposto,
reconhecidas na forma da legislação em vigor, a Secretaria Municipal da Fazenda informará
mediante declaração expedida pela Divisão do Cadastro Imobiliário, devendo o teor da
declaração ser literalmente transcrito no instrumento de transmissão.
Art. 105,Alterado pela Lei Complementar Nº 83, de 16 de dezembro de 2013
A redação anterior era a seguinte:
Artigo 105. O imposto será lançado através de Guia de Informação, segundo modelo
aprovado em ato administrativo do Poder Executivo, que disporá ainda sobre a forma e o local de
pagamento.
Artigo 106. O imposto será pago:
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I – antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento hábil que servir de base à
transmissão;
II – até 30 (trinta) dias, contados da data da decisão transitada em julgado, se o título de
transmissão for decorrente de sentença judicial.
Artigo 107. 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 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 passada 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 V
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Artigo 108. O descumprimento das obrigações tributárias estabelecidas neste Capítulo e
em atos administrativos baixados pelo Poder Executivo relativos ao imposto de transmissão de bens
imóveis, sujeitará o infrator à multa de 100 % (cem por cento) do tributo atualizado monetariamente:
a) para ações ou omissões que induzam à falta de lançamento;
b) para ações ou omissões que importem em lançamento de valor inferior ao real da
transmissão ou cessão de direitos.
SEÇÃO VI
DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES
Artigo 109. Os serventuários que tiverem de lavrar instrumentos translativos de bens e
de direitos sobre imóveis, exigirão que lhes seja apresentado o comprovante do seu recolhimento ou do
reconhecimento da não incidência ou do direito a isenção, bem como a Certidão Negativa do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana conforme o disposto em regulamento.
Parágrafo único. Serão transcritos nos instrumentos públicos, quando ocorrer a
obrigação de pagar o imposto antes da sua lavratura, elementos que comprovem esse pagamento ou
reconhecimento da não incidência ou isenção.
Artigo 110. Nas transações em que figurarem como adquirente, ou cessionário, pessoas
imunes ou isentas, a comprovação do pagamento do imposto será substituída por certidão, expedida pela
autoridade fiscal com se dispuser em ato do Poder Executivo.
Artigo 111. Fica o Poder Executivo autorizado a baixar as normas regulamentadoras
necessárias à arrecadação e fiscalização do imposto.
CAPÍTULO III
Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE
Artigo 112. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços da lista constante do
Anexo VII desta Lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
§ 1º - Os serviços relacionados na lista constante do Anexo VII desta Lei, ficam
sujeitos, apenas, ao imposto previsto neste artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento de
mercadorias, excetuados os casos nela previstos.
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§ 2º - Em casos especiais, visando facilitar aos contribuintes o cumprimento das
obrigações fiscais, poderá ser autorizada a adoção de regime especial para pagamento de ISS, bem como
a emissão de documentos ou a escrituração de livros fiscais, de forma diversa ao previsto na Lei
complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000.
§ 3º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide ainda sobre os
serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente
mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário
final do serviço.
Artigo 112. Alterado pela Lei Complementar Nº 14, de 22 de dezembro de 2003
A redação anterior era a seguinte:
Artigo 112. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS tem como fato gerador
a prestação de serviços relacionados na Lista de Serviços anexa a esta Lei, bem como o exercício de outras
atividades que tenham natureza de serviço, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem
estabelecimento fixo.
§ 1º Os serviços relacionados na Lista anexa ficam sujeitos, apenas, ao imposto previsto neste
artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias, excetuados os casos nela previstos.
§ 2º - Em casos especiais, visando facilitar aos contribuintes o cumprimento das obrigações
fiscais, poderá ser autorizada a adoção de regime especial para pagamento de ISS, bem como a emissão
de documentos ou a escrituração de livros fiscais, de forma diversa ao previsto nesta Lei.

Artigo 113. O serviço considera-se prestado e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do inciso II, do Artigo 129;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos
serviços descritos no subitem 3.05 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei
Complementar Municipal nº. 003/2000;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista
de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista de serviços
constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.05 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.09 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.10 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº.
003/2000;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.11 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei
Complementar Municipal nº. 003/2000;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos,
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista de serviços
constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
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X – (vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
XI – (vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio,
silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e
por quaisquer meios; no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista de serviços constante
do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei
Complementar Municipal nº. 003/2000;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista de
serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no
subitem 11.01 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº.
003/2000;
XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 lista de serviços constante do
Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no
caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei
Complementar Municipal nº. 003/2000;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no
caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista de serviços constante
do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços
descritos pelo item 16 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000;
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento,
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista de
serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento,
organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista de
serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário,
no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei
Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista de
serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da lista de
serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da lista de
serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
Artigo 113 e incisos, alterados pela Lei Complementar nº 107, de 28 de Setembro de 2017.
§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista constante do
Anexo VII desta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer
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natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não.
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista constante do
Anexo VII desta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de rodovia explorada.
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento
prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no
subitem 20.01 da lista constante do Anexo VII desta Lei.
§ 4º - Considera-se estabelecimento prestador:
I – o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;
II – o local onde são exercidas as atividades de prestação de serviços, seja matriz,
filial, sucursal, escritório de representação, contato ou semelhante, independentemente do
cumprimento de formalidades legais ou regulamentares;
III – os locais onde forem exercidas as atividades de prestação de serviços de
natureza itinerante, enquadradas como de diversões públicas.
§ 5º - Presume-se a existência de estabelecimento prestador a ocorrência de ao
menos uma das seguintes situações:
I – manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à realização dos serviços;
II – estrutura organizacional ou administrativa;
III – indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
IV – permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica
de atividades de prestação de serviços, exteriorizada através de:
a) – indicação do endereço em imprensa, formulários ou correspondências;
b) – locação de imóvel;
c) – propaganda ou publicidade;
d) – contas de telefone e fornecimento de energia elétrica e água em nome do
prestador ou seu representante;
V – inscrição nos órgãos previdenciários;
§ 6º Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo para efeito do
cumprimento das obrigações tributárias.
Artigo 113 e parágrafos, alterado pela Lei Complementar Nº 14, de 22 de dezembro de 2003.
§7º Na apuração mensal do ISSQN devido, o contribuinte estabelecido ou domiciliado no
Município de Feira de Santana poderá abater, do montante a ser pago, o imposto devido sobre os
serviços de que tratam os incisos I a XXII deste artigo, prestados em território de outro Município,
desde que comprove que o imposto a ser abatido tenha sido objeto de retenção pelo tomador do
serviço.
§7º, incluído pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.
§8º A comprovação de que trata o parágrafo anterior se fará pela apresentação de
recibo de retenção emitido pelo tomador do serviço, ou de Documento de Arrecadação Municipal
correspondente ao ISSQN retido.
§8º, incluído pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.
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§ 9º - Na hipótese de descumprimento do disposto no § 18 e § 19, ambos do art.
116 da Lei Complementar Municipal nº 003/2000, o imposto será devido no local do
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde
ele estiver domiciliado.
§9º, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28 de Setembro de 2017.
A redação anterior era a seguinte:
Artigo 113. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas
hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do inciso II do Artigo 129;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos
serviços descritos no subitem 3.05 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista
constante do Anexo VII desta Lei;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista constante do
Anexo VII desta Lei;
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.05 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.09 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos,
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem
7.10 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.11 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos,
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista constante do Anexo VII
desta Lei;
X – VETADO
XI – VETADO
XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.16 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista
constante do Anexo VII desta Lei;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no
subitem 11.01 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso
dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no
caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no
caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista constante do Anexo VII desta
Lei;
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 16.01 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento,
onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista constante do
Anexo VII desta Lei;

32

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização
e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista constante do Anexo
VII desta Lei;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista constante do Anexo VII desta
Lei.
Artigo 114. A incidência do imposto independe:
I – da existência de estabelecimento fixo;
II – do cumprimento de qualquer exigência legal, regulamentar ou administrativa, relativa
ao prestador ou à prestação de serviços, salvo os casos em que a prestação constitua-se ilícito penal;
III – do fornecimento de material;
IV – do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação;
V – do caráter permanente ou eventual da prestação;
VI – da denominação dada ao serviço prestado.

Artigo 114, alterado pela Lei Complementar Nº 14, de 22 de dezembro de 2003.
A redação anterior era a seguinte:
Artigo 114. A incidência do imposto independe:
I – da existência de estabelecimento fixo;
II – do cumprimento de qualquer exigência legal, regulamentar ou administrativa, relativa ao
prestador ou à prestação de serviços;
III – do fornecimento de material;
IV – do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação;
V – do caráter permanente ou eventual da prestação.
Artigo 115. Contribuinte do imposto é o prestador dos serviços.
§ 1º O profissional autônomo, mesmo não domiciliado no Município, que exercer
atividade no seu território, em caráter habitual ou permanente, será, também, considerado prestador de
serviços;
§ 2º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos
diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como
dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos
depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas
por instituições financeiras.
IV - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.
§ 2º, alterado pela Lei Complementar Nº 14, de 22 de dezembro de 2003.
A redação anterior era a seguinte:
§ 2º Não são considerados como contribuintes os:
I – que prestem serviços em relação de emprego;
II – trabalhadores avulsos;
III – diretores e membros de conselhos consultivo e fiscal de sociedades.
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SEÇÃO II
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS
Artigo 116. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do
serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de
remuneração do próprio trabalho.
§1º, alterado pela Lei Complementar nº 014, de 22/12/2003

§2º. –Na prestação do serviço a que se referem os subitens 7.02 e 7.05, da lista
aludida no Artigo 112 desta Lei, não se inclui na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador, desde que cumpridos os
seguintes requisitos:
I – os documentos fiscais comprobatórios da aquisição dos materiais deverão
conter, obrigatoriamente, a perfeita identificação do emitente, do destinatário, do local da obra,
bem como das mercadorias;
II – a responsabilidade pela formalística indicada no inciso precedente é do
emitente do documento fiscal;
III –a documentação fiscal apresentada terá sua idoneidade requerida pelo
município junto à Secretaria Estadual da Fazenda;
IV – deverão ainda os referidos documentos encontrarem–se devidamente
escriturados nos livros fiscais próprios;
§2º, alterado pela Lei Complementar nº 032, de 14/12/2006
Redação anterior, dada pela Lei Complementar nº 014, de 22/12/2003:
§ 2.º Na prestação de serviços a que se referem os itens 7.02 e 7.05 da lista constante do Anexo
VII desta Lei, o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes ao valor
dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços.

§ 3º – Serão indedutíveis os seguintes materiais:
I – madeiras e ferragens para barracão da obra, escoras, andaimes, tapumes, torres
e formas;
II – ferramentas, máquinas, aparelhos e equipamentos;
III – materiais adquiridos para formação de estoque, ou para ser armazenado fora
dos canteiros de obras, antes de sua efetiva utilização;
IV –materiais recebidos na obra após a concessão do respectivo “habite–se”;
V – materiais indicados em documentos que não atendam ao disposto nos incisos
de I à IV, do parágrafo precedente;
VI – materiais relativos a obras isentas e não tributáveis.
§3º, alterado pela Lei Complementar nº 032, de 14/12/2006
Redação anterior, dada pela Lei Complementar nº 014, de 22/12/2003:

§ 3.º No caso da prestação de serviços a que se referem os itens 7.02 e 7.05 da lista
constante do Anexo VII desta Lei, o contribuinte terá que comprovar por meio de documentação fiscal, a
compra e aplicação de todo material utilizados na obra.
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§ 4º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista constante do Anexo
VII desta Lei forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será
proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer
natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município.
§4º, alterado pela Lei Complementar nº 014, de 22/12/2003

§ 5º Os integrantes do SIMFEIRA pagarão, a título de Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN), valor fixo a ser recolhido mensalmente, que será determinado
em função do faturamento apresentado no ano anterior ou com base nos desembolsos estimados
do mesmo período.
§ 5º, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
§ 6º Dentre os dois critérios estabelecidos no parágrafo precedente, prevalecerá o
de maior valor, aplicando-se sobre ele a alíquota de 2% (dois por cento), e dividindo-se o
resultado por 12 (doze). O quociente resultante irá representar o valor do imposto a ser recolhido
mensalmente.
§ 6º, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
§ 7º – Quando os serviços a que se referem os itens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto paisagismo), 17.14, 17.16 e 17.19, da lista de serviços
constante do artigo 112, desta lei, forem prestados por Sociedades Uniprofissionais, estas ficarão
sujeitas ao imposto na forma do parágrafo 1º deste artigo, calculado em relação a cada
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade,
embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei.
§ 7º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 8º – Entende–se como Sociedade Uniprofissional aquela sociedade constituída por
sócios cuja habilitação profissional, além de adequada aos seus objetivos sociais, esteja sujeita ao regime
e fiscalização da mesma classe.
§ 8º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 9º – Não se consideram uniprofissionais, devendo pagar o imposto sobre o preço dos
serviços prestados, as sociedades que:
I – Tenham como sócio pessoa jurídica;
II – sejam sócias de outra sociedade;
III – desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados profissionalmente os sócios;
IV – tenham sócio que delas participe tão somente para aportar capital ou administrar;
V – explorem mais de uma atividade de prestação de serviços;
VI – seus sócios não possuam, todos, a mesma habilitação profissional;
VII – os serviços não se caracterizem como trabalho pessoal dos sócios, e sim como trabalho da
própria sociedade;
VIII – que tenham natureza empresarial.
§ 9º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 10. – O imposto pago pela sociedade não desobriga os sócios das suas obrigações
tributárias como profissional autônomo.
§ 10º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 11. – Não será enquadrado no ISS Fixo, o contribuinte, sociedade civil de profissão
regulamentada, com atuação na área de saúde, que, sob a forma de clínica especializada e não de
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consultório, independentemente da denominação social adotada, tiver condições de realizar serviços
relacionados com procedimentos cirúrgicos.
§ 11º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 12. –Para fins de apuração da base de cálculo do ISS Fixo, por se tratar de serviço
prestado sob a forma de trabalho pessoal, deverá ser considerado o número total de sócios identificados
no contrato social, assim como dos demais profissionais relacionados com a atividade–fim da sociedade,
empregados ou não.
§ 12º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 13. – Excepcionalmente e apenas para o exercício de 2006, o contribuinte poderá
optar em recolher o imposto tendo como base de cálculo o preço do serviço, aplicando, portanto, a
alíquota própria estabelecida no ANEXO I, parte integrante desta Lei.
§ 13º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 14. – O “preço do serviço” a que alude o parágrafo anterior, está configurado no Artigo 117, da Lei
Complementar nº. 003, de 22 de dezembro de 2000.
§ 14º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 15. – O Poder Executivo regulamentará a forma de opção prevista no “parágrafo treze”
deste artigo.
§ 15º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 16. – Nas operações a que se referem os subitens 7.02 e 7.05, da Lista de Serviços
indicada no Artigo 112, da Lei Complementar nº. 03/2000, poderá o contribuinte optar pela redução de
50% (cinqüenta por cento), da base de cálculo do serviço a título de valor dos materiais fornecido pelo
prestador, sem necessidade de comprovação junto ao Fisco.
§ 16º, incluído pela Lei Complementar nº 032, de 14/12/2006.

§ 17 - A alíquota máxima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, é de 5% (cinco por cento).
§ 17, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28/09/2017.

§ 18 - A alíquota mínima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN, é de 2% (dois por cento).
§ 18, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28/09/2017.

§ 19 - O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em
carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput,
exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista constante do
Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000.
§ 19, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28/09/2017.

§ 20 - É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite
as disposições relativas à alíquota mínima previstas no parágrafo 18, no caso de serviço prestado
a tomador ou intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o
prestador do serviço.
§ 20, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28/09/2017.

§ 21 - A nulidade a que se refere o § 20 deste artigo gera, para o prestador do
serviço, perante o Município ou o Distrito Federal que não respeitar as disposições deste artigo,
o direito à restituição do valor efetivamente pago do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza calculado sob a égide da lei nula.
§ 21, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28/09/2017.

§ 22 - Sem prejuízo do disposto no § 19, toda concessão de benefício fiscal que
resulte, diretamente ou indiretamente, em alíquota menor que 2%, será considerada improbidade
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administrativa, conforme previsão contida no art. 10-A, da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho
de 1992.
§ 22, incluído pela Lei Complementar nº 107, de 28/09/2017.
Artigo 117. Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do imposto, a receita
bruta mensal, recebida ou não, devida pela prestação de serviços.
§ 1º Constituem 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 separado, na hipótese
de prestação de serviços a prazo, sob qualquer modalidade;
III – o montante do imposto transferido ao tomador do serviço.
§ 2º Quando a contraprestação se verificar através da troca de serviços ou o seu
pagamento for realizado mediante o fornecimento de mercadorias, o preço dos serviços, para base de
cálculo do imposto, será o preço corrente na praça.
Artigo 118. A concessão de desconto, abatimento ou dedução não será levada em
consideração no cálculo do preço de serviço, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 116 desta Lei e os
descontos concedidos incondicionalmente.
Artigo 118, alterado pela Lei Complementar nº 014, de 22/12/2003
A redação anterior era a seguinte:
Artigo 118. A concessão de desconto, abatimento ou dedução não será levada em consideração no cálculo
do preço de serviço, ressalvado o disposto no § 5º do artigo 116 desta Lei e os descontos concedidos
incondicionalmente.
Artigo 119. O imposto terá o seu cálculo efetuado de acordo com as alíquotas fixadas na
Tabela II, anexa a esta Lei.
Parágrafo único. As empresas cadastradas no regime SIMFEIRA terão o cálculo do
ISSQN, efetuado na forma dos § 5º e § 6º do Artigo 116 da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000.
Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
Artigo 120. Na hipótese de serviço prestado por empresa, enquadrável em mais de um
dos itens a que se refere a Lista de Serviços, o imposto será calculado de acordo com as diversas
incidências e alíquotas estabelecidas na Tabela II, anexa a esta Lei.
§ 1º O contribuinte deverá apresentar escrituração idônea que permita diferenciar as
receitas específicas das várias atividades, sob pena do imposto ser calculado da forma mais onerosa,
mediante a aplicação, para os diversos serviços, da alíquota mais elevada.

Artigo 121. O Poder Executivo poderá estabelecer critérios para estimativa da base de cálculo
de atividade de difícil controle ou fiscalização ou, ainda, nos seguintes casos:
I – quando tratar-se de atividade exercida em caráter provisório;
II – quando tratar-se de contribuinte de rudimentar organização;
III – quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou
deixar de cumprir com regularidade as obrigações acessórias previstas na legislação;
IV – quando tratar-se de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie,
modalidade ou volume de negócios ou de atividades, aconselham tratamento fiscal específico.
§ 1º Para a fixação da base de cálculo estimada, a autoridade fiscal poderá levar
em consideração:
a) – o tempo de duração e a natureza do acontecimento ou da atividade;
b) – o preço corrente dos serviços;
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c) – o volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os períodos
seguintes, podendo observar outros contribuintes de idêntica atividade;
d) – a localização do estabelecimento;
e) – as informações dos contribuintes e outros elementos informativos, inclusive
estudos de órgãos públicos e entidades de classe diretamente vinculadas à atividade.
O Decreto nº 6.400, de 06/04/2001 – Determina a base de cálculo para pagamento do Imposto
Sobre serviços de Qualquer Natureza pelos estabelecimentos particulares de ensino de
qualquer grau e dá outras providências. Vide Decreto na integra intercalado no final desta
edição.
O Decreto nº 6.409, de 17/04/2001 – Estabelece critérios de estimativa da base de cálculo
para pagamento do Imposto Sobre serviços de Qualquer Natureza pelos estabelecimentos de
motéis e dá outras providências. Vide Decreto na integra intercalado no final desta edição.
O Decreto nº 6.410, de 17/04/2001 – Regulamenta o regime de estimativa para a prestação
de serviços de diversões públicas que indica e dá outras providências. Vide Decreto na integra
intercalado no final desta edição.
Artigo 122. Proceder-se-á ao arbitramento para apuração do preço, sempre que:
I – o contribuinte não possua o Livro de Registro do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza, este não se encontrar com sua escrituração em dia, ou tenha sido perdido ou
extraviado;
II – ocorrer recusa de apresentação da documentação indispensável ao
lançamento;
III – ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados indispensáveis ao
lançamento;
IV – sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos
prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo;
V – houver fundadas suspeitas de que os documentos fiscais não refletem o preço
real dos serviços ou quando o declarado for notoriamente inferior ao corrente na praça.
Artigo 123. No caso de adoção do critério de arbitramento, a receita arbitrada nunca poderá ser inferior
a 200% (duzentos por cento) das seguintes parcelas que compõem a despesa da empresa:
I – o valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou
aplicados;
II – a folha de salários, honorários, retiradas de sócios e gerentes, com os encargos sociais,
quando couber;
III – despesas de aluguel ou 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel, quando se
tratar de prédio próprio;
IV – despesas de aluguel de equipamentos utilizados ou 10% (dez 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 empresa normalmente
incorre no desempenho de suas atividades.
Artigo 124. Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma estabelecida no
artigo anterior, apurar-se-á o preço do serviço, com base em:
I – informações de empresa do mesmo porte e da mesma atividade ou de terceiros;
II  pagamentos efetuados em exercícios anteriores;
III – quaisquer outros dados, desde que respaldados em critérios técnicos.
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IV – valor do metro quadrado e por tipo de construção, conforme regulamento, no caso
de construção civil.
Artigo 125. Do total arbitrado para cada período serão deduzidas as parcelas sobre as
quais já tenha sido lançado o imposto.
SEÇÃO III
DO LANÇAMENTO
Artigo 126. O lançamento será feito com base na declaração do contribuinte ou de ofício
de acordo com critérios 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.
SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO
Artigo 127. O imposto será pago na forma e prazos estabelecidos em ato do Poder
Executivo.

Ver Decreto nº 7.939, de 09 de Fevereiro de 2010
Parágrafo único. Na realização de shows, promoções, desfiles carnavalescos,
espetáculos, eventos ou atividade de natureza semelhante, far-se-á o pagamento do ISS antecipadamente,
com base nos bilhetes de ingressos, ou congêneres, previamente autenticados pela repartição fiscal,
conforme regulamento.
Artigo 128. Consideram-se contribuintes distintos, para efeito de pagamento do imposto, os que, embora
no mesmo local, com idêntico ramo de atividade ou não, pertençam a diferentes empresas.
Artigo 129. São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN),
qualificados como substitutos tributários, estando obrigados ao recolhimento integral do imposto devido,
da atualização monetária, da multa e dos juros:
I – o proprietário do imóvel ou possuidor a qualquer título:
1) pela execução material de projeto de engenharia;
2) pelo imposto incidente sobre os serviços previstos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da
Lista de Serviços a que refere o Artigo 112, desta Lei.
II) em relação aos serviços realizados em suas dependências, as entidades esportivas, os
clubes sociais e as empresas de diversões públicas que cederem espaço físico de forma gratuita ou onerosa,
no todo ou em parte, para exploração das atividades previstas no item 12, seus subitens e outros eventos,
da Lista de Serviços a que se refere o Artigo 112, da Lei Complementar nº. 003/2000;
III – em relação aos serviços que lhes forem prestados:
1) as associações com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade;
2) as pessoas jurídicas, tomadoras ou intermediárias dos serviços, beneficiadas por
imunidade ou isenção tributária ou qualquer outro benefício fiscal;
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3) as entidades ou órgãos de administração direta, autarquias, fundações, empresas
públicas e sociedades de economia mista do Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
4) as empresas que explorem a atividade agro–industrial, em relação aos serviços que lhes
sejam prestados;
5) as empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos;
6) as empresas concessionárias de veículos automotores;
7) as empresas administradoras de consórcios;
8) os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central;
9) as cooperativas;
10) as empresas que explorem atividade de caráter INDUSTRIAL, cujo faturamento bruto
no exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
11) as empresas que explorem atividade de caráter COMERCIAL, cujo faturamento bruto
no exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
12) as pessoas jurídicas que possuam área consolidada de terreno superior a 800 m²
(oitocentos metros quadrados) e/ou área construída superior 800 m² (oitocentos metros quadrados);
13) as agências de publicidade e propaganda;

14) os condomínios residenciais e comerciais fechados;
15) os “shopping centers”;
16) o tomador ou intermediário de serviço proveniente ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do País;
17) os serviços de transporte em geral;
18) o tomador de serviços na relação com planejamento, organização e
administração de feiras, exposições, congressos e congêneres;
19) os serviços de terminais rodoviários e aeroviários;
20) os titulares dos estabelecimentos que explorem, de terceiros, máquinas,
computadores, aparelhos e equipamentos, pelo imposto devido;
21) as incorporadoras e as construtoras, por todos os serviços tomados, inclusive
pelo imposto devido sobre as comissões pagas em decorrência de intermediação de bens imóveis;
22) as operadoras de cartões de crédito;
23) as entidades desportivas e promotoras de bingos e sorteios;
24) as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias dos serviços descritos nos
subitens 3.02, 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 11.02, 11.04,
17.05, 17.08 e 17.10, a que refere a Lista indicada no Artigo 112, desta Lei;
25) as corretoras e empresas de previdência privada;
26) as empresas seguradoras pelo imposto devido sobre as comissões das
corretoras de seguros e pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços
relativos à regulação de veículos sinistrados;
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27) os estabelecimentos e instituições de ensino;
28) as empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de assistência
médica, hospitalares e congêneres, ou de seguro através de planos de medicina de grupos e
convênios, em relação aos serviços, remoção de doentes, serviços de hospitais, clínicas,
sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casas de saúde,
de repouso e de recuperação, clínicas de radioterapia, eletricidade médica, ultra–sonografia,
radiologia, tomografia e congêneres, prestados a elas por terceiros, no território do município;
29) os hospitais, maternidades, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise,
ambulatórios, pronto–socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e
congêneres;
30) as empresas de construção civil, em relação aos serviços empreitados, e os
empreiteiros da construção civil, em relação aos serviços subempreitados;
31) as entidades esportivas, os clubes sociais e as empresas de diversões públicas;
IV – as empresas locadoras de aparelhos ou máquinas fotocopiadoras e
semelhantes, em relação aos locatários que utilizem tais aparelhos para serviços remunerados
relativos à emissão de cópias para terceiros;
V – qualquer tomador dos serviços relacionados na lista a que se refere o Artigo
112, desta Lei, desde que o prestador do serviço não comprove sua inscrição no cadastro fiscal
deste Município.
§ 1º. – Nos casos de emissão de Nota Fiscal avulsa, o imposto será pago no ato de
emissão da nota.
§ 2º. – A fonte pagadora dos serviços é obrigada a fornecer ao contribuinte
comprovante do valor da retenção do imposto e recolher o imposto retido no prazo legal.
§ 3º. – Na prestação do serviço a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista
aludida no Artigo 112, desta Lei,fica autorizado o substituto tributário a considerar um
abatimento de 50% (cinquenta por cento) do valor bruto do serviço, a título de material
empregado na obra.
§ 4º. – O percentual de que trata o parágrafo anterior poderá ser ampliado mediante
solicitação prévia à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, desde que acompanhada em
processo, de documentos fiscais comprobatórios da utilização efetiva de material em percentual
superior a 50% (cinquenta por cento), de acordo com o disposto no § 2º. e o § 3º; do Artigo 116,
da Lei Complementar nº. 003/2000.
§ 5º. – Não será admitido outro abatimento a qualquer título.
§ 6º. – O imposto retido deverá ser recolhido ao erário municipal no prazo
estabelecido em regulamento.
§ 7º. – Excepcionalmente, por relevante interesse público fundamentado, fica o
Poder Executivo autorizado a habilitar outras empresas como Substitutos Tributários,
independentemente dos critérios previstos neste artigo.
§ 8º. – Fica o Poder Executivo autorizado a desenquadrar quaisquer empresas da
qualidade de Substituto Tributário, sempre que julgar conveniente para a obtenção de melhores
resultados da Administração Tributária.
§ 9º. – Na hipótese de prestação de serviços em regime de subcontratação ou de
subempreitada fica atribuída aos substitutos tributários a responsabilidade pela retenção do
imposto devido por:
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I – empreiteiros ou subempreiteiros;
II – contratados ou subcontratados.
§ 10. – Ficam excluídos da retenção estabelecida neste artigo, como Substitutos
Tributários, os seguintes casos:
I – os serviços prestados por profissional autônomo que comprovar a inscrição no
Cadastro de Contribuinte de qualquer Município, cujo regime de recolhimento do ISS é fixo
anual;
II – os serviços prestados pelas sociedades civis ou simples, cujo regime de
recolhimento do ISS é fixo mensal.
§ 11. – O regime de retenção do ISSQN adotado pelo Município de FEIRA DE
SANTANA, não exclui a responsabilidade subsidiária do prestador do serviço pelo cumprimento
total ou parcial da obrigação tributária respectiva, nas hipóteses de não retenção ou quando
realizada a menor do quanto devido.
§12º - A retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional deverá observar as seguintes normas:
a) a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no
documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos
III, IV ou V da Lei Complementar nº 123 Federal, de 14 de dezembro de
2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a empresa de
pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação;
b) na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de
atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser
aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS
referente à menor alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
c) na hipótese do inciso II deste parágrafo, constatando-se que houve diferença
entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa
ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento
dessa diferença no mês subsequente ao do início de atividade em guia própria
do Município;
d) na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à
tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá
a retenção a que se refere o inciso I deste parágrafo;
e) na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a
alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no documento fiscal,
aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à maior
alíquota prevista nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006;
f) o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo objeto de
partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação de serviços que
sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a ser recolhido no Simples
Nacional.
g) não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a
alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese
em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do
Município.
§12º, alterado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.
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A redação anterior era a seguinte:
§12º. – Os contribuintes classificados como Substitutos Tributários não deverão
levar em consideração no ato da retenção do ISSQN o regime especial de tributação dispensado
às micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA.
§ 13. – O Contribuinte Substituto poderá optar por solicitar do Município de Feira
de Santana, a emissão de Nota Fiscal Avulsa, que só terá validade se acompanhada de
Documento de Arrecadação Municipal (DAM), devidamente autenticado por instituição
financeira integrante do sistema de arrecadação de tributos municipais, correspondente ao
imposto devido.
§ 14. – Na hipótese do disposto no parágrafo anterior, fica o Contribuinte
Substituto desobrigado do cumprimento do § 2º. do Artigo 129.
§ 15. –O não–cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o contribuinte substituto
ao recolhimento do imposto atualizado monetariamente, acrescido dos juros de mora e das multas
previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório e formal, sem prejuízo do
disposto no parágrafo anterior, das medidas de garantia e das demais sanções cabíveis.
§ 15, alterado pela Lei Complementar nº 032 de 14 de dezembro de 2006.
A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 020, de 21/12/2004, era a seguinte:
§ 15–Os contribuintes classificados como Substitutos Tributários não deverão levar em consideração no
ato da retenção do ISSQN o regime especial de tributação dispensado às micro e pequenas empresas
integrantes do SIMFEIRA.

§ 16 - É responsável pelo recolhimento do imposto a pessoa jurídica tomadora ou
intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista §§ 18 e 19 do artigo
116, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000.
§ 16, incluído pela Lei Complementar nº 107 de 14 de 28 Setembro de 2017.
Artigo 129, havia sido alterado na íntegra pela Lei Complementar nº 032, de 14 de dezembro de
2006, a redação anterior (original com as alterações das Leis complementares nº 008/2001, 2010/2001 e
014/2003 era:
Artigo 129. São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN),
qualificados como substitutos tributários:

I -Em relação aos serviços que lhes foram prestados sem comprovação de inscrição no
cadastro fiscal e/ou sem emissão de Nota Fiscal:
a) o proprietário do imóvel ou possuidor a qualquer título, pela execução material de projeto de
engenharia;
b) as entidades esportivas, os clubes sociais e as empresas de diversões públicas;
c) órgãos de classe;
d) as associações com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade;
e) as pessoas fiscais ou jurídicas não enquadradas nos itens anteriores;
II - Em relação a quaisquer serviços que lhes sejam prestados, inclusive com emissão de Nota
Fiscal:
a) as pessoas jurídicas, tomadoras ou intermediárias dos serviços, beneficiadas por imunidade
ou isenção tributária ou qualquer outro benefício fiscal.
b) as entidades ou órgãos de administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista do Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
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c) as empresas que explorem a atividade agroindustrial, em relação aos serviços que lhes sejam
prestados;
d) empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos;
e) instituições financeiras;
f) as empresas que explorem atividade de caráter INDUSTRIAL, cujo faturamento bruto no
exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais);
g) as empresas que explorem atividade de caráter COMERCIAL, cujo faturamento bruto no
exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais);
h) as empresas que explorem o ramo de SUPERMERCADOS, cujo faturamento bruto no
exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais);
i) as empresas seguradoras (inclusão através da Lei Complementar n° 10/2001).
j) o tomador ou intermediário do serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País; (Alínea acrescentada pela Lei Complementar N° 14, de 22
de dezembro de 2003).
k) as empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de assistência médica, hospitalares
e congêneres, ou de seguro através de planos de medicina de grupos e convênios, em relação
aos serviços, remoção de doentes, serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de
análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de
recuperação, clinicas de radioterapia, eletricidades médica, ultrassonografia, radiologia,
tomografia e congêneres, prestados a elas por terceiros, no território do município; (Alínea
acrescentada pela Lei Complementar n° 14, de 22 de dezembro de 2003).
l) hospitais, maternidades, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontosocorros, manicômios, casas de saúde, repouso e de recuperação e congêneres; (Alínea
acrescentada pela Lei Complementar n° 14, de 22 de dezembro de 2003).
m)shoppings centers que abriguem mais de noventa lojas. (Alínea acrescentada pela Lei
Complementar n° 14, de 22 de dezembro de 2003).
III – As empresas de construção civil, em relação aos serviços empreitados, e os empreiteiros
da construção civil, em relação aos serviços subempreitados;
IV - As empresas locadoras de aparelhos ou máquinas fotocopiadoras, tipo Xerox e semelhantes,
em relação aos locatários que utilizem tais aparelhos para serviços remunerados relativos à
emissão de cópias para terceiros;
V -Qualquer tomador de serviço, desde que o prestados do serviço não comprove sua inscrição
no cadastro fiscal deste Município.
§ 1° Fica dispensada a retenção quando o valor do imposto for igual ou inferior a R$
20,00(vinte reais|), ficando o contribuinte obrigado a declarar e pagar o tributo não retido, no
prazo legal;...(Revogado pela Lei Complementar n° 10/2001)
§ 2° Nos casos de emissão de Nota Fiscal avulsa, o imposto será pago no ato de emissão
de nota.
§ 3° A fonte pagadora de serviços é obrigada a fornecer ao contribuinte comprovante do
valor de retenção do imposto e recolher o imposto retido no prazo legal.
§ 4° No caso de o serviço tratar de construção civil ou de reforma, fica autorizado a
substituto tributário a não efetivar a retenção sobre os valores correspondentes aos materiais
empregados na obra, desde que seja anexada à nota de serviços emitida pelo construtor uma cópia
da nota fiscal de aquisição do material empregado (Parágrafo alterado pela Lei Complementar
n° 10/2001).
§ 5º- Nas hipóteses do parágrafo antecedente, e dos § § 2.º e 3.º do art 116, quando o valor
do abatimento for superior a 50% (cinquenta por cento) do total da nota fiscal, ficará a empresa
obrigada a solicitar, junto a Secretaria Municipal da Fazenda, autorização prévia e por escrito
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desde que comprove através do laudo técnico do engenheiro responsável pela obra, a utilização
efetiva do material em montante superior a este percentual.
§ 6º Caso a solicitação seja posterior ao pagamento, o processo terá curso idêntico a
qualquer outro processo de restituição.
§ 7º Não será admitido outro abatimento a qualquer título.
§ 8º O imposto retido deverá ser recolhido ao erário municipal no prazo estabelecido em
regulamento.
§ 9º excepcionalmente, por relevante interesse público, fica o Poder Executivo autorizado a
habilitar outras empresas como Substitutos Tributários, independentemente dos critérios
previstos neste artigo.
§ 10º Fica o poder executivo autorizado a desenquadrar quaisquer empresas da qualidade de
Substituto Tributário, sempre que julgar conveniente para a obtenção de melhores resultados da
Administração Tributária.
§ 11ºNa hipótese de prestação de serviços em regime de subcontratação ou de subempreitada
fica atribuída aos substitutos a responsabilidade pela retenção do imposto devido por:
I– empreiteiros ou subempreiteiros;
II- contratados ou subcontratados”.
§ 12ºFicam excluídos da retenção estabelecida neste artigo, como Substitutos Tributários, os
seguintes casos:
I - os serviços prestados por profissional autônomo que comprovar a inscrição no
Cadastro de Contribuinte de qualquer Município, cujo regime de recolhimento do ISS é fixo
mensal.(inciso revogado pela Lei Complementar nº 14, de 22 de dezembro de 2003).
§ 13º O regime de retenção do ISS adotado pelo Município de Feira de Santana não exclui a
responsabilidade subsidiária do prestador do serviço pelo cumprimento total ou parcial da
obrigação tributária respectiva, nas hipóteses de não retenção ou quando realizada a menor do
quanto devido.
§ 14º O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o contribuinte substituto ao recolhimento
do imposto atualizado monetariamente, acrescido dos juros de mora e das multas previstas na
legislação tributária, inclusive as de caráter moratório e formal, sem prejuízo do disposto no
parágrafo anterior, das medidas de garantia e das demais sanções cabíveis.
Artigo 130. Considera-se devido o imposto, dentro de cada mês, a partir da data:
I – de emissão do documentário fiscal;
II – do recebimento do preço do serviço, quando da não obrigatoriedade de
emissão do documentário fiscal.
SEÇÃO V
DO DOCUMENTÁRIO FISCAL

Artigo 131. Os contribuintes do imposto ficam obrigados a manter em uso escrita
fiscal, destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não tributados.
Parágrafo único. As micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA
estão desobrigadas de atender ao dispositivo constante do caput deste artigo.
Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
Artigo 132. Ficam instituídos os seguintes documentos fiscais:
a) Livro de Registro do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
b) Nota Fiscal de Prestação de Serviços;
c) Nota Fiscal-Fatura de Prestação de Serviços;
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d) Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviços;
e) Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços.
§ 1º É facultado ao Poder Executivo instituir outros livros e documentos fiscais
para controle da atividade do contribuinte;
§ 2º Os documentos fiscais somente poderão ser confeccionados após autorização
competente e terão validade de 2 (dois) anos, contados da data da autorização, ficando a sua
emissão condicionada à autenticação a ser promovida pela repartição, salvo quando tal
autenticação for inexigível.
§ 2º, alterado pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.

A redação anterior era a seguinte: § 2º Os documentos fiscais somente poderão ser
confeccionados após autorização da repartição competente e terão validade de 2 (dois) anos,
contados da data da autorização.
§ 3º Os livros fiscais serão impressos, as folhas numeradas tipograficamente, e
somente usadas depois de visados pela repartição fiscal competente, mediante termo de abertura.
§ 4º Salvo na hipótese de início de atividade, os livros fiscais novos somente serão
visados mediante a apresentação dos livros correspondentes a serem encerrados.
§ 5º O Poder Executivo poderá autorizar a utilização de livros e documentos
emitidos por processamento eletrônico, regulamentando sua emissão e utilização.
§ 6º As micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA estão dispensadas
da autenticação de documentos fiscais.
§ 6º, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
Artigo 133. Ato do Poder Executivo estabelecerá os modelos de livros, notas
fiscais e demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte, bem como a
forma e os prazos para sua escrituração.
§ 1º A documentação fiscal deverá permanecer em seus respectivos
estabelecimentos ou, na falta destes, no domicílio do contribuinte, não podendo ser retirados, sob
qualquer pretexto, salvo para escrituração por Contador ou Técnico em Contabilidade.
§ 2º Consideram-se retirados os livros e documentos fiscais que não forem
exibidos ao agente fiscal no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do termo de início da ação
fiscal ou da intimação.
§ 3º O regulamento disporá sobre a dispensa ou obrigatoriedade de manter livros e documentário fiscal,
tendo em vista a natureza dos serviços ou o ramo de atividade dos estabelecimentos.
Artigo 134. Os livros e documentos fiscais e comerciais são de exibição obrigatória ao
agente fiscal, ainda que instituídos pela União Federal ou Estado, enquanto não decair o direito do sujeito
ativo, respectivo, efetuar o lançamento.
SEÇÃO VI
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Artigo 135. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das
seguintes penalidades básicas:
I – no valor de R$ 12,70 (doze reais e setenta centavos), por cada nota fiscal ou nota
fiscal-fatura:
a) emitida sem autorização ou sem autenticação pela autoridade administrativa
competente, limitada a R$ 1.270,00 (hum mil duzentos e setenta reais);
b) não emitida ou não entregue ao tomador do serviço, limitada a 1.270,00 (hum mil
duzentos e setenta reais);
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II – no valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) , a falta de declaração do contribuinte quando
não tenha exercido a atividade tributável, por mês não declarado;
III – no valor de R$ 127,20 ( cento e vinte e sete reais e vinte centavos):
a) a falta de retenção na fonte;
b) a não inscrição no cadastro fiscal de estabelecimento de reduzido movimento
econômico ou de profissional autônomo;
c) a falta de atualização de informações cadastrais e/ou não recadastramento fiscal quando
assim determinar a autoridade fiscal;
IV – no valor de R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos):
a) a inexistência de notas fiscais ou notas fiscais-fatura de prestação de serviços;
b) falta do Livro de Registro do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
c) falta de escrituração do Livro de Registro do imposto ou o seu uso sem a devida
autenticação pela autoridade competente;
V – no valor de R$ 508,80 (quinhentos e oito reais e oitenta centavos):
a) o funcionamento de estabelecimento, não enquadrado como de reduzido movimento
econômico, sem inscrição no cadastro fiscal;
b) falta do pedido de baixa da inscrição, no caso de encerramento da atividade;
c) adotarem regime especial de documentos fiscais sem prévia autorização;
d) não mantiver sob sua guarda os livros e documentos fiscais enquanto não decair o
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento;
VI – no valor de R$ 1.270,00 ( hum mil duzentos e setenta reais) aos que:
a) sujeitos ao pagamento do imposto por estimativa subtraírem à fiscalização os
documentos necessários à fixação do valor estimado do imposto;
b) por qualquer forma, embaraçarem a ação fiscal ou se recusarem a apresentar livros e
documentos fiscais ou comerciais, ainda que instituídos pela União Federal ou Estado;
c) sendo responsáveis por espetáculos previstos no item 59 – Diversões Públicas – da
Lista de Serviços, não providenciarem a emissão de bilhetes de ingresso ou congêneres, devidamente
autenticados, a que estiverem sujeitos;
d) deixarem de inutilizar bilhetes de ingresso ou congêneres, no ato do seu recolhimento
na portaria, ou fizerem com que os mesmos retornem à bilheteria;

VII – no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido:
a) na falta de lançamento, declaração ou pagamento do tributo;
b) a retenção na fonte sem o recolhimento à Fazenda Municipal;
c) em todos os demais casos de infrações qualificadas.
VIII - no valor de 100% (cem por cento) do tributo arbitrado, na falta de
autenticação prévia, na repartição competente, dos bilhetes de ingresso, ou congêneres, relativos
a espetáculos previstos no item 59 - Diversões Publicas - da Lista de Serviços, nunca inferior a
R$ 1.270,00 (hum mil duzentos e setenta reais).

TÍTULO III
DAS TAXAS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Artigo 136. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de
polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.
Artigo 137. As taxas classificam-se em:
I – pelo exercício do poder de polícia;
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II – pela utilização de serviços públicos.
CAPÍTULO II
Das Taxas Do Poder De Polícia
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES
Artigo 138. As taxas do Poder de Polícia têm o seu fundamento na faculdade do
Município intervir no domínio econômico, suscitado pelo exercício da atividade do contribuinte,
se materializando na verificação do atendimento às normas relativas à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção do mercado, ao exercício de atividades
econômicas e aos outros atos dependentes de concessão ou autorização do poder público.
§ 1º As taxas do poder de polícia incidem sobre:
I – os estabelecimentos em geral;
II – a execução de obras e urbanização de áreas particulares;
III – exploração dos meios de publicidade;.
IV – atividades especiais, definidas em Lei;
§ 2º A licença, cujo pedido é obrigatório para o exercício de qualquer atividade
neste Município, só será concedida após a constatação de sua conformidade com as normas de
que trata o "caput" deste artigo e do pagamento das respectivas taxas.
SEÇÃO II
DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
Subseção I
Do Fato Gerador e do Cálculo

Art. 139. A Taxa de Licença de Localização dos Estabelecimentos em Geral –
TLL tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo Município, mediante o
procedimento de licenciamento obrigatório, pelo qual se verifica a conformidade da localização
do estabelecimento com as normas de que trata a Lei de Uso do Solo, o Código de Polícia
Administrativa, o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, bem como as demais normas
aplicáveis.
Art. 139, alterado pela Lei nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Artigo 139. A Taxa de Licença de Localização - TLL dos estabelecimentos em geral,
fundada no poder de polícia do Município tem como fato gerador o licenciamento obrigatório após a
constatação de sua conformidade com as normas de que trata a Lei de Uso do Solo, Código de Polícia
Administrativa, Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, Código do Meio Ambiente bem como
demais normas de que trata a matéria.
§ 1º Submetem-se à taxa o exercício de qualquer atividade econômica exercida no
território do Município.
§ 2º Para efeito de aplicação deste artigo, considera-se estabelecimento o local, ainda que
residencial, do exercício de qualquer das atividades nele abrangidas.
§ 3º Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da taxa:

48

I – os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntica atividade, pertençam a
diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II – os que, embora sob as mesmas responsabilidades e mesma atividade, estejam situados
em locais diferentes.
Artigo 140. O cálculo para cobrança da taxa será efetuado de acordo com a Tabela III,
anexa a esta Lei.
§ 1º O Poder Executivo definirá, através de regulamento, os conceitos de pequeno, médio
e grande porte.
§ 1º, alterado pela Lei nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
§ 1º O Poder Executivo definirá, através de regulamento, os conceitos de pequeno, médio e grande
porte, constantes da Tabela.
§ 2º A licença será válida para o exercício em que for concedida, ficando sujeita a
verificação do funcionamento anualmente, quando será cobrada a Taxa de Fiscalização do Funcionamento
relativa a atividade.
§ 2º, alterado pela Lei nº 2395, de 27 de dezembro de 2002.
A redação anterior era a seguinte:
§ 2º No início da atividade, a taxa será cobrada proporcionalmente aos meses restantes do
exercício, contados a partir do mês do pedido de inscrição ou da inscrição de ofício.
§ 3º Será exigida nova licença sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade,
modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
§ 3º, incluído pela Lei nº 2395, de 27 de dezembro de 2002.
Subseção II
Do Lançamento e do Pagamento
Artigo 141. O lançamento e pagamento da taxa serão feitos de acordo com os critérios e
prazos previstos em ato do Poder Executivo.

Ver Decreto nº 7.939, de 09 de Fevereiro de 2010
Parágrafo único. São isentos da taxa:
I – as empresas públicas, autarquias e fundações deste Município, os orfanatos, creches,
abrigos e asilos, pertencentes a entidades sem fins lucrativos e que não recebam contra prestação pelos
serviços oferecidos.

II – os órgãos da administração direta do Município, Estado e União;
III – os templos de qualquer culto.
IV – os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadrados na condição de “microempresa.
“IV”, alterado pela Lei Complementar nº 035, de 06 de novembro de 2007.
A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 020, de 21/12/2004, era a seguinte:
IV – as micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA

“IV”, revogado pela Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013.
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Subseção III
Das infrações e das Penalidades
Artigo 142. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação
das seguintes penalidades:
I – no valor de 100% (cem por cento) do tributo atualizado monetariamente, a
falta de declaração após o prazo de vencimento do tributo;
II – no valor de R$ 508,80 (quinhentos e oito reais e oitenta centavos), o
funcionamento de estabelecimento sem inscrição no cadastro fiscal.
Parágrafo único. As infrações e as penalidades previstas para os impostos são
aplicáveis, subsidiariamente, à Taxa de Licença de Localização.
SEÇÃO III
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO
Subseção I
Do Fato Gerador e do Cálculo
Art. 143. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento dos Estabelecimentos em Geral – TFF tem
como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo Município, mediante as atividades de
controle e a fiscalização da conformidade do funcionamento do estabelecimento com as normas
relativas à higiene, costumes, ordem, tranquilidade e segurança pública.
Art. 143, alterado pela Lei nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Artigo 143. A taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF dos estabelecimentos
em geral, fundada no poder de polícia do Município tem como fato gerador a fiscalização quanto
ao respeito às normas relativas à higiene, poluição do meio ambiente, costumes, ordem,
tranquilidade e segurança pública.
§ 1º Incluem-se nas disposições da taxa o exercício de atividades decorrentes de
profissão, arte, ofício ou função.
§ 2º Para efeito de aplicação deste artigo, considera-se estabelecimento o local,
ainda que residencial, do exercício de qualquer das atividades nele abrangidas.
§ 3º Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da taxa:
I – os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntica atividade, pertençam
a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II – os que, embora sob as mesmas responsabilidades e mesma atividade, estejam
situados em locais diferentes.
§ 4º- Consideram-se, ainda, estabelecimentos para efeito de cobrança do tributo,
as antenas para comunicação em telefonia, as torres para linhas de transmissão de energia
elétrica, os caixas eletrônicos e os postos bancários, instalados no território do Município de Feira
de Santana.
§ 4º, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
Artigo 144. O cálculo para cobrança da taxa será efetuado de acordo com a Tabela IV, anexa a esta Lei.
§1º. Caso o contribuinte discorde do valor atribuído ao tributo, poderá este requerer à
Administração Municipal que seja procedida a devida revisão.
§1º, renumerado pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
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A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 020, de 21/12/2004, era a seguinte:
“parágrafo único”–Caso o contribuinte discorde do valor atribuído ao tributo, poderá este requerer à
Administração Municipal que seja procedida a devida revisão

§ 2o - Aos contribuintes prestadores de serviços, serão concedidos os seguintes descontos,
quando do pagamento da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF):
I100% (cem por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no ano
anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou inferiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais);
II 70% (setenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no ano
anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e
iguais ou inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
III 50% (cinquenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no ano
anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
e iguais ou inferiores a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);
IV 30% (trinta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no ano
anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
e iguais ou inferiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

§ 2º, alterado pela Lei Complementar nº 035, de 06 de novembro de 2007.

A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril, de 2006, era a
seguinte:
§ 2º – Aos contribuintes prestadores de Serviços, excluindo aqueles classificados
nos subitens 4.01 até 4.23, da Lista de Serviços constante do Artigo 112, da Lei Complementar
nº. 003/2000, serão concedidos os seguintes descontos, quando do pagamento da Taxa de
Fiscalização do Funcionamento (TFF):
I) 100% (cem por cento), quando a receita bruta (venda de serviços) no ano
anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou inferiores a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais);
II) 50% (cinquenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços) no ano
anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
III) – 30% (trinta por cento) quando a receita bruta (venda de serviços) no ano
anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
§ 2º, revogado pela Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013.

§ 3º - Aos contribuintes que exerçam atividades comerciais e industriais, serão
concedidos os seguintes descontos, quando do pagamento da Taxa de Fiscalização do
Funcionamento (TFF):
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I - 100% (cem por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam iguais
ou inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
II - 70% (setenta por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam
superiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e iguais ou inferiores a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais);
III - 50% (cinquenta por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam
superiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e iguais ou inferiores a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
IV - 30% (trinta por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam
superiores a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e iguais ou inferiores a R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).

§ 3º, alterado pela Lei Complementar nº 035, de 06 de novembro de 2007.
A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril, de 2006, era a
seguinte:
§ 3º – Aos contribuintes que exerçam atividades comerciais e industriais, serão
concedidos os seguintes descontos, quando do pagamento da Taxa de Fiscalização do
Funcionamento (TFF):
I) – 100% (cem por cento) quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais
sejam iguais ou inferiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II) – 50% (cinquenta por cento) quando a receita bruta (venda de mercadorias
e serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados
anuais sejam superiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e iguais ou inferiores
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
III) – 30% (trinta por cento) quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais
sejam superiores a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e iguais ou inferiores a R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).

§ 3º, revogado pela Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013.

§ 4°- Para comprovar o volume da receita bruta anual a empresa ou firma
individual, deverá:
I -se optante pelo Simples Nacional, apresentar anualmente à Secretaria
Municipal da Fazenda, cópia da declaração única e simplificada de informações socioeconômicas
e fiscais entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme prevê a Resolução
CGSN nº 010, de 28 de junho de 2007;
II -para as demais situações, apresentar os recibos de entrega das Declarações
Mensais de Arrecadação (DMA) e suas respectivas Cédulas Suplementares, se couber, alusivas
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ao ano imediatamente anterior ao pedido de enquadramento, ficando facultado ao Departamento
de Administração Tributária, o direito de solicitar quaisquer documentos que julgar necessários
com o objetivo de comprovar as informações ali contidas;
III - na eventualidade da extinção das declarações aludidas nos incisos I e II, a
Secretaria Municipal da Fazenda considerará o instrumento que venha a ser criado pela
RECEITA FEDERAL DO BRASIL e SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA
BAHIA para substituí-las.
§ 4º, alterado pela Lei nº 035, de 06 de novembro de 2007.
A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006, era a
seguinte:
§ 4º – Para os demais contribuintes, serão concedidos os seguintes descontos:
I) 50% (cinquenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços) no
ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou inferiores a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II) 30% (trinta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços) no ano
anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte
mil reais).

§ 5° - será aceita a declaração de perspectiva de faturamento e estimativa de
desembolsos no ato da inscrição, no cadastro mobiliário do Município, sujeita a posterior
homologação pela Fiscalização Tributária Municipal, considerando as seguintes situações:
I - em se tratando de empresa nova, deverá o interessado/optante declarar que
a receita bruta anual, sem qualquer dedução, não excederá os limites definidos na presente Lei;
II - no primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta e dos desembolsos
estimados serão calculados proporcionalmente ao número de meses decorridos, entre a
constituição da empresa e a data de 31 de dezembro, do mesmo exercício ou estimativa de
desembolsos;
III - no caso de empresa que não tenha exercido suas atividades durante os
12 (doze) meses do ano anterior, o cálculo da receita bruta anual e dos desembolsos estimados
será feito proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, naquele ano;
IV - na mensuração da receita bruta anual, para fins de comparação com os
limites desta Lei, se a empresa mantiver mais de um estabelecimento, levar-se-á em conta a
receita bruta global e os desembolsos estimados de todos eles, não importando se do mesmo ou
de diversos ramos de atividades econômicas;
V - a Secretaria Municipal da Fazenda poderá arbitrar os desembolsos
estimados, quando os valores informados pelo contribuinte forem incoerentes ou inconsistentes,
prevalecendo este arbitramento sobre quaisquer outras estimativas ou declarações prestadas pelo
contribuinte.
§ 5º, incluído pela Lei Complementar nº 035, de 06 de novembro de 2007.
Subseção II
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Do Lançamento e do Pagamento
Ver Decreto nº 7.939, de 09 de Fevereiro de 2010
Artigo 145. O lançamento da taxa será feito com base na declaração do
contribuinte ou de ofício, de acordo com os critérios e normas previstos em ato do Poder
Executivo.
Artigo 146. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento será lançada anualmente
e cobrada proporcionalmente aos meses em que o contribuinte solicitar a concessão, conforme
Tabela IV; ou em parcelas, respeitado o valor mínimo, atualizadas monetariamente segundo
índices oficiais.
Art 146, alterado pela Lei 2395, de 27 de dezembro de 2002.
A redação anterior era a seguinte:
Art 146. A taxa será lançada e paga anualmente de uma só vez ou em parcelas, no
máximo de 10 (dez), respeitado o valor mínimo, atualizadas monetariamente segundo índices
oficiais.
Ver Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013.
§ 1º O contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez, até a data do
vencimento, gozará de redução de até 20% (vinte por cento).
§ 2º Nos casos de atividade exercida em caráter eventual, o pagamento far-se-á
antecipadamente.
§ 3º - REVOGADO
§ 3º, revogado pela Lei Complementar 074, de 20 de junho de 2013. A redação anterior era
a seguinte:§ 3º - Independentemente do desconto legal concedido para pagamento à vista, a
partir do exercício de 2006, os contribuintes que tenham recolhido a Taxa de Fiscalização do
Funcionamento (TFF) até a data do vencimento, tomando como ano-base para efeito da
concessão do benefício o recolhimento promovido a partir do exercício de 2005, farão jus a
um bônus de adimplência de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor efetivamente pago
no exercício anterior

§ 3º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
§ 4º -- REVOGADO
§ 4º, revogado pela Lei Complementar 074, de 20 de junho de 2013. A redação anterior era
a seguinte:§ 4º – Perderá o direito ao benefício previsto no “caput” deste artigo, aquele
contribuinte que deixar de pagar a Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) na data
aprazada em exercícios subseqüentes.
§ 4º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
Artigo 147. São isentos da taxa:
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I – as empresas públicas, autarquias e fundações deste Município; os orfanatos,
creches, abrigos e asilos, pertencentes a entidades sem fins lucrativos e que não recebam contra
prestação pelos serviços oferecidos.
II – os órgãos da administração direta do Município, Estado e União;
III – os templos de qualquer culto.
IV – REVOGADO.
IV, revogado pela Lei Complementar 074, de 20 de junho de 2013. A redação anterior era
a seguinte:IV – as microempresas integrantes do SIMFEIRA
“IV”, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.
V - Ficam isentas da Taxa de Fiscalização e do Funcionamento (TFF), às pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma
das seguintes finalidades:
a) promoção da assistência social;
b) promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
c) promoção gratuita da educação;
d) promoção gratuita da saúde, observando–se a forma complementar de participação das
organizações de que trata esta Lei;
e) promoção da segurança alimentar e nutricional;
f) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável;
g) promoção do voluntariado;
h) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
i) experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio–produtivos e de sistemas
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
j) promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica
gratuita de interesse suplementar;
l) promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais;
m) promoção de eventos de natureza religiosa, artística, recreativa, esportiva e as
associações e sindicatos que tenham por objeto cuidar dos interesses de seus associados.
“V”, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
VI – Para o gozo da isenção, as instituições estão obrigadas a atender aos seguintes
requisitos:
a) Houverem sido declaradas de Utilidade Pública Municipal, através de Lei específica;
b) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
c) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
d) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
e) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a
realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
f) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto
em ato da Secretaria da Receita Federal, para tal categoria de contribuintes.
“VI”, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
VII - Ficam extintos os créditos tributários inscritos ou não na Dívida Ativa, constituídos
até a entrada em vigor desta Lei, decorrentes do lançamento da Taxa de Fiscalização e do Funcionamento
(TFF), relativamente às pessoas jurídicas a que alude o Artigo 147, inciso V, deste Diploma Legal.
“VII”, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
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VIII - Fica vedada a restituição do valor total ou de qualquer parcela da Taxa de
Fiscalização do Funcionamento (TFF) que venham a ser extintos, por força do disposto nesta Lei,
eventualmente pagos.
“VIII”, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
Parágrafo único. As pequenas empresas gozarão da redução correspondente a 50%
(cinqüenta por cento).
Parágrafo único, incluído pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004.

Subseção III
Das infrações e das Penalidades
Artigo 148. As infrações e as penalidades previstas para a Taxa de Licença de
Localização, são aplicáveis, no que couber, à Taxa de Fiscalização do Funcionamento.
SEÇÃO IV
DA TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS
PARTICULARES.
Subseção I
Do Fato Gerador e do Cálculo
Artigo 149. A Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares - TLE, fundada
no poder de polícia do Município quanto ao estabelecimento de normas de edificação e de abertura e
ligação de novos logradouros ao sistema viário urbano, tem como fato gerador o licenciamento
obrigatório, bem como a sua fiscalização quanto às normas administrativas relativas à proteção estética e
ao aspecto paisagístico, urbanístico e histórico da cidade bem assim à higiene e segurança públicas.
§ 1º - A taxa será calculada de acordo com a Tabela V, anexa a esta Lei.

§2º - Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas
Particulares (TLE),prevista no caput deste artigo, os imóveis que venham a ser edificados no
“Pólo de Logística”, criado pelo Poder Executivo em área delimitada;
§ 2º, alterado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.
A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004, era a seguinte:
§ 2º -Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas
Particulares (TLE), prevista no Artigo 149 da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, os imóveis a serem edificados no “Polo de Logística”, a ser criado pelo
Poder Executivo em área delimitada.

§3º- Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares (TLE), prevista no caput deste artigo, os imóveis que venham a ser
construídos, aqueles que estejam em fase de construção ou que venham a ser ampliados em
terrenos localizados no Centro Industrial do Subaé – CIS.
§ 3º, alterado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.
A redação anterior, incluída pela Lei Complementar nº 020, de 21 de dezembro de 2004, era a seguinte:
§ 3º - Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares (TLE), prevista no Artigo 149 da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
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2000, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os imóveis a serem construídos, aqueles que estejam em fase de
construção ou que venham a ser ampliados, em terrenos localizados no Centro Industrial do Subaé (CIS).

Subseção II
Do Lançamento e do Pagamento
Artigo 150. O lançamento e pagamento da taxa serão procedidos de acordo com critérios
e prazos estabelecidos através de ato administrativo.
Artigo 151. Para efeito do pagamento da taxa, os cálculos de área de construção
obedecerão às tabelas de valores unitários padrão em vigor, adotados para avaliação de imóveis urbanos.
Artigo 152. Para as construções de mais de 3 (três) unidades imobiliárias é vedada a
concessão parcial de "habite-se" ou certificado de conclusão de obra antes do seu término.
Subseção III
Das infrações e das Penalidades
Artigo 153. As infrações decorrentes da execução de obras e urbanização de áreas
particulares e as respectivas penalidades são as constantes da Lei de Uso do Solo, Código de Obras do
Município, Código de Polícia Administrativa, Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, Código do
Meio Ambiente, bem como demais normas pertinentes.

SEÇÃO IV
TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES
EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
Subseção I
Do Fato Gerador e do Cálculo
Artigo 154.A Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros
Públicos, fundada no poder de polícia do Município quanto ao uso de bens públicos de uso
comum e ao ordenamento das atividades urbanas, tem como fato gerador o licenciamento
obrigatório e a fiscalização, anual, do cumprimento das normas concernentes à estética urbana,
à poluição do meio ambiente, costumes, ordem, tranquilidade e segurança públicas.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, são atividades exploradas em logradouros
públicos as seguintes:
I - feiras livres;
II - comércio eventual e ambulante;
III - venda de flores, frutas e comidas típicas;
IV - comércio e prestação de serviços em locais determinados previamente;
V - exposições, shows, desfiles em folguedos com bandas e/ou veículos com som,
colocação de palanques e similares
VI - atividades recreativas e esportivas;
VII - exploração dos meios de publicidade;
VIII - atividades diversas.
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§ 2º - Entende-se por logradouro público as ruas, alamedas, travessas, galerias,
praças, pontes, jardins, becos, viadutos, passeios, estradas e qualquer caminho aberto ao público
no território do Município.
§ 3º - As atividades mencionadas neste artigo serão objeto de regulamentação
através de ato administrativo.
Artigo 155. A taxa será calculada de acordo com a Tabela de Receita nº VI, anexa
a esta Lei.
Parágrafo único - A taxa será majorada em 50% (cinquenta por cento) quando se
tratar de publicidade de bebidas alcoólicas e fumo.
Subseção II
Isenções
Artigo 156. São isentos da taxa:
I - o vendedor ambulante de jornal quando menor de 18 anos;
II - o vendedor de artigos de artesanato doméstico e arte popular de sua própria
fabricação sem auxílio de empregado;
III - cegos, mutilados, excepcionais, inválidos e deficientes físicos, que exerçam
individualmente o pequeno comércio ou prestação de serviços;
IV - os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, comprovadamente impedidos de
exercer outra profissão ou atividade;
V - os reconhecidamente miseráveis, assim considerados os que não atinjam
renda "per capita" correspondente a 1/6 de salário mínimo vigente, mediante atestado expedido
pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município;
VI - os vendedores ambulantes de bilhetes de loteria;
VII - engraxates ambulantes;
VIII -as entidades que se dediquem exclusivamente à prática do esporte amador.
IX - os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadrados na condição de “microempresa”,
com relação à publicidade que não esteja colocada em espaço de domínio público.
“IX”, incluído pela Lei Complementar nº 035, de 06 de novembro de 2007.

A redação anterior era a seguinte:
IX – as micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA com relação a
publicidade que não esteja colocada em espaço de domínio público.
Parágrafo único – As isenções serão concedidas unicamente a pessoas
domiciliadas no Município, mediante requerimento acompanhado da documentação prevista em
regulamento.
(Alteração objeto da Lei Complementar nº 008/2001)
A redação anterior era a seguinte: “Os incisos correspondentes não obedeciam a ordem
cronológica, estavam assim: I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX”
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Subseção III
Do Lançamento e do Pagamento

Ver Decreto nº 7.939, de 09 de Fevereiro de 2010
Artigo 157. O lançamento da taxa será procedido com base na declaração do
contribuinte ou de ofício, de acordo com critérios e normas estabelecidos através de ato administrativo.
Artigo 158. O pagamento da taxa far-se-á:
I – antes da expedição do alvará, nos casos de início de atividade ou de comércio
eventual ou ambulante;
II – anualmente, em data a ser definida pelo poder executivo, ou quando da renovação
anual da licença.
Parágrafo único – Nos demais casos de acordo com o regulamento.(Alteração objeto da
Lei Complementar nº 008/2001)
A redação anterior era a seguinte:
II – anualmente, até o dia 28 (vinte e oito) de fevereiro, quando da renovação anual da licença.

Subseção IV
Das Infrações e das Penalidades
Artigo 159. Serão apreendidos os objetos e mercadorias de pessoas que estejam
exercendo as atividades previstas nesta Seção sem a respectiva licença, ou quando contrariarem as
condições nela estipuladas.
§ 1º - O infrator disporá de 3 (três) dias para promover a retirada dos objetos e mercadorias
apreendidos, mediante comprovação de pagamento da taxa acrescida da multa de 100 (cem por cento) do
seu valor.
§ 2º - Após o decurso do prazo de que trata o parágrafo anterior os bens serão leiloados,
nos termos da legislação vigente, os perecíveis serão doados a entidades filantrópicas do Município e os
que não tiverem valor comercial serão destruídos.
Parágrafo único - Às demais infrações serão aplicadas, no que couber, as penalidades
previstas para os impostos.
CAPÍTULO III
Das Taxas Pela Utilização De Serviços Públicos
SEÇÃO ÚNICA
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 160. São devidas as Taxas pela Utilização de Serviços Públicos incidentes sobre
a prestação de serviços públicos municipais, instituídas em lei.
TÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais
Artigo 161. A contribuição de melhoria tem como fato gerador a execução pelo
Município de obra pública, que resulte em valorização para o imóvel.
§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador no momento de início de utilização da obra
pública para os fins a que se destinou.
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§ 2º O Executivo determinará as obras públicas que justifiquem a cobrança da
contribuição de melhoria.
Artigo 162. O sujeito passivo da contribuição de melhoria é o proprietário, titular do
domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel beneficiado por obra pública.
Artigo 163. As obras públicas que justifiquem a cobrança da contribuição de melhoria
enquadrar-se-ão em dois programas:
I – ordinário, quando referente a obras preferenciais e de iniciativa da própria
Administração;
II – extraordinário, quando referente a obra pública de menor interesse geral, solicitada
por, no mínimo, 2/3 (dois terços), dos proprietários de imóveis e de acordo com normas e critérios
estabelecidos em ato do Poder Executivo.
Artigo 164. 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 à
valorização decorrente da obra realizada.
§ 1º A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em quantia superior à despesa
realizada com a obra pública.
§ 2º A despesa corresponderá ao custo da obra e mais o relativo a estudos, projetos,
fiscalização, desapropriação, administração, execução, financiamento e demais investimentos a ela
relativos.
§ 3º O valor global da despesa realizada com a obra pública terá sua expressão monetária
atualizada à época do lançamento do tributo.
Artigo 165. A contribuição de melhoria será lançada de ofício, em nome do contribuinte,
com base nos elementos constantes do cadastro imobiliário e de acordo com as normas gerais desta Lei.
Artigo 166. Quando ocorrer atraso no pagamento de três parcelas, todo o débito é
considerado vencido e o crédito tributário será inscrito em Dívida Ativa.
LIVRO TERCEIRO
DAS RENDAS DIVERSAS E DOS PREÇOS PÚBLICOS
TÍTULO I
DAS RENDAS DIVERSAS
Artigo 167. Além da receita tributária de impostos, taxas e contribuições de melhoria da
competência privativa do Município constituem rendas diversas:
I – receita patrimonial proveniente de:
a) receita imobiliária de laudêmios, foros, arrendamentos, aluguéis e outras;
b) rendas de capitais;
c) outras rendas patrimoniais.
II – receita industrial proveniente de:
a) receitas de serviços públicos;
b) rendas de mercados;
III – Transferências correntes da União e dos Estados;
IV – receitas diversas provenientes de:
a) multas;
b) receitas de exercícios anteriores;
c) dívida ativa;
d) outras receitas diversas.
V – receitas de capital provenientes de:
a) alienação de bens patrimoniais;
b) transferência de capital;
c) auxílios diversos.
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Artigo 168. As rendas diversas serão lançadas e arrecadadas de acordo com as normas
estabelecidas em regulamento baixado pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Os Foros e Laudêmios serão cobrados de acordo com a Tabela VIII,
anexa a esta lei.
TÍTULO II
DOS PREÇOS PÚBLICOS
CAPÍTULO ÚNICO
Das Disposições Gerais
SEÇÃO I
Vide Decreto nº 6.531, de 22/02/2002, no final desta edição
Artigo 169. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar, mediante Decreto, a tabela 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 concessão ou
permissão.
Artigo 170. Estão compreendidos no inciso I, entre outros, os seguintes serviços:
a) transporte coletivo;
b) mercados e feiras;
c) centros de Abastecimento;
d) matadouros.
Artigo 171. Estão compreendidos no inciso II, entre outros, os seguintes serviços:
a) prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de terrenos,
avaliação de propriedade imobiliária e prestação de serviços diversos;
b) prestação dos serviços de expediente;
c) outros serviços.
Artigo 172. Pelo uso de bem público, ficam sujeitos à tabela de preços, como
permissionário, os que:
I – ocuparem a qualquer título ou arrendarem áreas pertencentes ao patrimônio do
Município;
II – utilizarem área de domínio público.
Artigo 173. A enumeração referida nos parágrafos anteriores é meramente
exemplificativa, podendo ser incluídos no sistema de preços públicos, serviços de natureza semelhantes
prestados pelo Município.
Artigo 174. A fixação dos preços, sempre que possível, terá por base o custo unitário do
serviço.
Artigo 175. 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 produção de serviço e o volume de serviço prestado e a prestar.
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Parágrafo único. O volume do serviço será medido, conforme o caso, pelo número de
utilidades produzidas ou fornecidas, pela média de usuários atendidos e outros elementos pelas quais se
possa apurá-lo.
Numeração do parágrafo corrigida pela Lei Complementar nº 008/2001 - A redação
anteriorindicava como “§ 1º”.
Artigo 176. O custo total compreenderá custo de produção, manutenção e administração
do serviço e bem assim as reservas para recuperação do equipamento e expansão do serviço.
Artigo 177. Fica o Poder Executivo autorizado a fixar os preços dos serviços até o limite
da recuperação do custo total.
Artigo 178. 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 praticadas pelos consumidores ou usuários, previstos
na legislação.
Artigo 179. Aplicam-se aos preços públicos, no que couber, os dispositivos referentes a
lançamento, cobrança, pagamento, restituições, fiscalização, domicílio e obrigações acessórias dos
usuários, dívida ativa, penalidades e processo fiscal, previstos nesta Lei para os tributos.
Artigo 180. A falta de pagamento do preço público, nos prazos estabelecidos, implica na
cobrança dos acréscimos legais previstos para os tributos.
SEÇÃO II
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE
Artigo 181. O preço pelos serviços de expediente será devido pela entrada de petições e
documentos nos órgãos municipais; lavraturas de termos e contratos com o Município; fornecimento de
plantas fotográficas, heliográficas ou semelhantes; expedição de certidões, atestados e anotações.
SEÇÃO III
SERVIÇOS DIVERSOS
Artigo 182. Os preços de serviços diversos serão devidos pela execução dos serviços da
seguinte natureza: numeração de prédios; alinhamento; reposição de pavimentação; demarcação e
marcação de áreas de terrenos; avaliação de propriedade imobiliária; apreensão e depósito de animais,
bens e mercadorias.
SEÇÃO IV
MATADOURO MUNICIPAL
Artigo 183. Pela utilização do matadouro municipal e objetivando sua manutenção, será
cobrado preço público por cada unidade de espécie abatida.
SEÇÃO V
MERCADO MUNICIPAL
Artigo 184. A manutenção do mercado municipal será custeada por preço público,
inclusive contratos de permissão ou locação.
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LIVRO QUARTO
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA, DO ALCANCE E DAS ATRIBUIÇÕES
Artigo 185. Compete privativamente à Secretaria Municipal da Fazenda, pelos seus
órgãos especializados, a fiscalização do cumprimento das normas tributárias.
Artigo 186. A fiscalização a que se refere o artigo anterior será exercida sobre as pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive os que gozam de imunidade tributária ou isenção.
Artigo 187. As pessoas sujeitas à fiscalização exibirão ao agente fiscal, sempre que por
ele exigidos, independentemente de prévia instauração de processo, os produtos, livros das escritas fiscal
e geral e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, e
lhe franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e dependências, bem como veículos, cofres e outros
móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite os estabelecimentos estiverem funcionando.
Artigo 188. O agente fiscal, ao iniciar os trabalhos, solicitará ao fiscalizado que o
acompanhe ou indique preposto para fazê-lo e, em caso de recusa, lavrará termo desta ocorrência.
Artigo 189. O exame a que se refere o artigo anterior poderá ser repetido quantas vezes
a autoridade administrativa considerar necessário, enquanto não decair o direito de a Fazenda Municipal
constituir o crédito tributário.
Artigo 190. No exercício de suas funções, a entrada do agente fiscal nos
estabelecimentos, bem o acesso como a suas dependências internas, não estarão sujeitos a formalidade
diversa da sua imediata identificação, pela exibição de identidade funcional aos encarregados diretos e
presentes ao local a qual não poderá ser retida, sob qualquer pretexto.
Parágrafo único. Na hipótese de ser recusada a exibição de produtos, livros ou
documentos, o agente fiscal poderá lacrar móveis ou depósitos em que presumivelmente eles estejam,
lavrando termo deste procedimento e, nesse caso, a autoridade administrativa providenciará junto à
Procuradoria Municipal que se faça a exibição judicial, sem prejuízo da lavratura do auto de embaraço à
ação fiscal.
Artigo 191. A ação do agente fiscal poderá estender-se além dos limites do Município,
desde que prevista em convênios.
Artigo 192. Através de ato administrativo serão definidos prazos máximos para a
conclusão das fiscalizações e diligências previstas na legislação tributária.
Artigo 193. O prazo para atendimento do quanto solicitado pelo agente fiscal é de 05
(cinco dias) dias úteis, após a intimação ou termo de início de ação fiscal.
Parágrafo único. Ocorrendo motivo que justifique o não atendimento no prazo
estipulado, o agente fiscal, se requerido, deferirá o pedido de prorrogação por igual período de tempo.
Artigo 194. No encerramento dos trabalhos fiscais, após os exames e diligências julgados
necessários, o agente fiscal lavrará termo de encerramento da fiscalização onde fará relato circunstanciado
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do que apurar, mencionando as datas de início e término, o período fiscalizado e os livros e documentos
examinados.
§ 1º O termo será lavrado no estabelecimento onde se der a ação fiscal ou na repartição
competente, conforme o caso.
§ 2º Nessa ocasião será entregue ao contribuinte uma cópia do termo, salvo quando
lavrado em livro da escrita fiscal.
Artigo 195. As autoridades administrativas da Fazenda Municipal poderão requisitar o
auxílio da força pública federal estadual ou municipal, quando vítimas de embaraço ou desacato no
exercício de suas funções, ou quando necessárias à efetivação de medida prevista na legislação tributária,
ainda que não se configure fato definido em lei como ilícito tributário.
Artigo 196. Considera-se embaraço à ação fiscal, dentre outras hipóteses:
I – a retenção da identidade funcional da autoridade administrativa, como condição para
seu ingresso no estabelecimento, sob qualquer pretexto;
II – a falta de exibição ao agente fiscal, de produtos, livros da escrita fiscal e geral e todos
os documentos, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à fiscalização, transcorrido o
prazo concedido na intimação ou termo de início, inclusive sua prorrogação, se concedida.

Artigo 197. A autoridade administrativa é competente para interditar qualquer
estabelecimento que esteja funcionando sem a licença concedida regularmente.
Parágrafo único. O processo de interdição, a ser regulamentado, começará com
intimação para regularização no prazo de 10 (dez) dias úteis.
SEÇÃO II
DO AGENTE FISCAL

Artigo 198. A fiscalização dos tributos e rendas municipais, compete,
exclusivamente, aos agentes fiscais.
Artigo 199. O agente fiscal se fará conhecer mediante apresentação de carteira de
identidade funcional expedida e autenticada pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Artigo 200. O agente fiscal autuante, no caso de impedimento legal, poderá ser
substituído por outro, a fim de evitar retardamento no curso do processo.
SEÇÃO III
APREENSÃO DE BENS E DOCUMENTOS

Artigo 201. 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 promovida a busca e apreensão
judicial, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a sua remoção clandestina.
Artigo 202. 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 ficaram depositados e o nome do depositário, fornecendose ao interessado cópia do auto e relação dos bens arrolados.
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§ 2º Poderá ser designado depositário o próprio detentor dos bens ou documentos,
se for idôneo a juízo do autuante ou de quem fizer a apreensão.
Artigo 203. A restituição dos documentos e bens apreendidos será feita mediante
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 outros 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.
Artigo 204. 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.
§ 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 valor do débito, inclusive multas,
será o autuado notificado para, no prazo de 10 (dez) dias, receber o excedente.
Artigo 205. 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, mencionandose 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 recolhimento 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.
Artigo 206. 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.

CAPÍTULO II
Da Representação e Denúncia
Artigo 207. O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação
tributária e não for competente para formalizar a exigência, comunicará o fato, em representação
circunstanciada, a seu chefe imediato, que adotará as providências cabíveis junto ao órgão fiscal
competente.
Artigo 208. Qualquer pessoa pode representar ou denunciar contra toda ação ou
omissão contrária à disposição deste Código e de outras leis ou de regulamentos fiscais.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir recompensa
financeira nos casos de denúncia procedente.
CAPÍTULO III
Do Sigilo Fiscal
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Artigo 209. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus 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 requisição do
Poder Legislativo e de autoridade judicial, no interesse da justiça, os de prestação mútua de
assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e de permuta de informações entre os
diversos setores da Fazenda Municipal e entre esta e as da União, dos Estados e de outros
Municípios.
CAPÍTULO IV
Das Pessoas Obrigadas a Prestar Informações
Artigo 210. Mediante intimação escrita, serão obrigados a prestar ao agente fiscal todas
as informações de que disponham com relação aos produtos, negócios ou atividades de terceiros:
I – os tabeliães, escrivães, serventuários e demais servidores de ofício;
II – os Bancos, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
III – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
IV – os inventariantes;
V – os síndicos, comissários e liquidatários;
VI – os órgãos da administração pública municipal, direta e indireta;
VII – as demais pessoas, naturais ou jurídicas, cujas atividades envolvam negócios que
interessem à fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Município.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em
razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Artigo 211. São obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando informações e
esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as disposições desta Lei e
permitindo aos agentes fiscais colher quaisquer elementos julgados necessários à fiscalização, todos os
órgãos da administração pública municipal direta e indireta.

CAPÍTULO V
Do Regime Especial De Fiscalização
Artigo 212. O sujeito passivo que mais de uma vez reincidir em infração da legislação
tributária municipal poderá ser submetido a regime especial de fiscalização, por proposta do agente fiscal.
Parágrafo único. Os limites e condições do regime especial serão estabelecidos em
regulamento.
CAPÍTULO VI
Da Cassação De Regimes Ou Controles Especiais
Artigo 213. Os regimes ou controles especiais de pagamento dos tributos, de uso de
documentos ou de escrituração, quando estabelecidos em benefício 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 suspensivo, para a
autoridade superior.
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CAPÍTULO VII
Do Arbitramento
Artigo 214. Procederá o agente fiscal ao arbitramento da base de cálculo do tributo de
acordo com a legislação específica, quando:

I – o contribuinte não dispuser de elementos de contabilidade ou de qualquer outro
dado que comprove a exatidão do montante da matéria tributável;
II – recusar-se o contribuinte a apresentar ao agente fiscal os livros da escrita
comercial ou fiscal e documentos outros indispensáveis à apuração da base de cálculo;
III – o exame dos elementos contábeis levar à convicção da existência de fraude
ou sonegação.
Parágrafo único. Do total arbitrado para cada período ou exercício, serão
deduzidas as parcelas sobre as quais se tenha lançado o tributo, intimando-se o contribuinte para
recolhimento do débito resultante do arbitramento.
TÍTULO II
DAS CERTIDÕES NEGATIVAS
Artigo 215. A prova de quitação de tributos, exigida por lei, será feita unicamente
por certidão negativa, regularmente expedida pela repartição administrativa competente.
§ 1º A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido
requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data de entrada do requerimento na
repartição.
§ 2º O prazo de vigência dos efeitos da certidão negativa é de 60 (sessenta) dias e
dela constará, obrigatoriamente, o prazo limite.
§ 3º As certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar,
em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.
Artigo 216. A certidão negativa deverá indicar obrigatoriamente:
I – identificação da pessoa;
II – domicílio fiscal;
III – atividade;
IV – período de validade da mesma.
Artigo 217. Tem os mesmos efeitos de certidão negativa aquela de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada
a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
Parágrafo único. A certidão a que faz referência o "caput" do artigo deverá ser
do tipo "verbo-ad-verbum", onde constarão todas as informações previstas no artigo anterior,
além das informações suplementares consideradas necessárias.
Artigo 218. Nenhum órgão da administração pública municipal, direta ou indireta,
aceitará proposta ou celebrará contrato sem que o proponente ou contratante faça prova da
quitação de débitos junto ao Município.
Artigo 219. Será exigida do transmitente certidão de quitação de débitos junto ao
Município nos casos de alienação de imóveis a qualquer título.
TÍTULO III
DA DÍVIDA ATIVA

67

CAPÍTULO I
Da Constituição e Da Inscrição
Artigo 220. Constitui dívida ativa do Município a proveniente de crédito, regularmente
inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela
lei, ato administrativo ou por decisão final proferida em processo regular.
Parágrafo único. A fluência de juros de mora e a atualização monetária não excluem,
para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.
Artigo 221. Compete à Secretaria Municipal da Fazenda, a inscrição do débito em dívida
ativa.
Artigo 222. O termo de inscrição da dívida ativa deve ser autenticado pela autoridade
competente e indicar obrigatoriamente:
I – nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que
possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros
de mora acrescidos e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V – a data em que foi inscrita e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa;
VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado
o valor da dívida.
Artigo 223. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro
a eles relativo são causas de nulidade de inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante
substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para defesa,
que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Artigo 224. A Certidão de Dívida Ativa conterá além dos requisitos constantes do termo
de inscrição, a indicação do livro e da folha da inscrição.
Artigo 225. Após inscrita a dívida e extraídas as certidões de débito, estas serão
relacionadas e remetidas ao órgão competente para cobrança, escritório de advocacia ou empresa
especializada para isso contratada.
CAPÍTULO II
Da Cobrança
Artigo 226. A cobrança da dívida ativa será feita de forma amigável ou judicial, acrescida
de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na cobrança amigável, e do percentual estabelecido
pelo juiz, na cobrança judicial, calculados sobre a soma do valor atualizado mais acréscimos legais.
Vide Decreto nº 6.640, de 30 de dezembro de 2002
§ 1º A cobrança amigável será feita no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
das certidões.
§ 2º O contribuinte terá 30 (trinta) dias para quitação do débito, após a intimação para
cobrança amigável.
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Artigo 227. Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem a quitação do débito, poderá o
Município ajuizar ação de cobrança, na forma da legislação federal em vigor.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a não executar débitos de valores
inferiores a R$300,00 (trezentos reais)”, salvo quando em conjunto com outros débitos de
responsabilidade do mesmo contribuinte.
Parágrafo único alterado pela Lei Complementar nº 10 de 12 de dezembro de 2001

Redação anterior: Iniciada a cobrança executiva, não será permitida qualquer providência no
sentido de cobrança amigável.
Artigo 228. O responsável pela cobrança da dívida ativa fica obrigado a registrar, em
livro especial ou processamento eletrônico, o andamento das ações.
Artigo 229. O pagamento correspondente a débitos municipais em dívida ativa será feito,
exclusivamente, em estabelecimento bancário, indicado pela autoridade administrativa.
§ 1º Os honorários advocatícios, decorrentes da cobrança da dívida ativa efetuada por
advogado ou empresa contratada, poderão ser cobrados separadamente ou, se pagos em documento de
arrecadação único, depositados em conta específica.
§ 2º As medidas concernentes ao acompanhamento e controle da quitação dos débitos de
dívida ativa serão disciplinadas em ato do Poder Executivo.
Artigo 230. Nenhum débito inscrito poderá ser baixado sem que o devedor pague,
também, os acréscimos legais, inclusive honorários advocatícios, contados até a data de pagamento do
débito.
TÍTULO IV
DO CADASTRO DOS CONTRIBUINTES INADIMPLENTES
Artigo 231. O poder Executivo fica autorizado a criar o Cadastro de Contribuintes
Inadimplentes do Município de Feira de Santana – CADIN.
Artigo 232. As pessoas cujos nomes venham a integrar o CADIN poderão sofrer as
seguintes restrições:
a) impedimento de gozar qualquer benefício, financeiro ou fiscal, já existentes ou que
venham a existir, no âmbito Municipal;
b) perda, em caráter irrevogável, a partir da inclusão do seu nome nesse cadastro, das
concessões, permissões ou isenções obtidas;
c) suspensão do direito à prestação de qualquer serviço público exercido em âmbito
Municipal;
d) impedimento de receber do Município qualquer pagamento.
Artigo 233. Poderão ser incluídos no CADIN nomes de pessoas físicas ou jurídicas:
I – cujos débitos, inscritos ou não em dívida ativa, estejam vencidos há mais de 30 dias;

II – titulares de aforamento com débito vencido há mais de 30 (trinta) dias, mesmo
que o título já tenha sido cancelado por falta de pagamento;
III – sócios de pessoas jurídicas a quem a legislação atribua responsabilidade pela
obrigação tributária vencida;
IV – titulares de contrato de locação cujo aluguel esteja vencido há mais de 30
(trinta) dias, e
V – outros devedores do Município, a qualquer título.
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LIVRO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 234. Fica o Poder Executivo autorizado a baixar os atos administrativos
necessários ao cumprimento das disposições desta Lei.
§ 1º Entende-se por atos administrativos os Decretos, as Portarias e Instruções
Normativas baixadas, respectivamente, pelo Prefeito Municipal e autoridades fazendárias.
§ 2º Enquanto não forem baixados os atos administrativos referidos neste artigo,
permanecem em vigor aqueles que não conflitarem com esta Lei.
Artigo 235. Continua em pleno vigor a legislação que dispõe sobre taxas pela
utilização de serviços públicos referidas nesta Lei.
Artigo 236. Fica adotada a Unidade Fiscal de Referência - UFIR utilizada pelo
Governo Federal, ou qualquer outro indexador que venha a substituí-la.
Artigo 237. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 870/79 e suas alterações
posteriores.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA (BA), EM 29 DE NOVEMBRO DE 2000.

CLAILTON COSTA MASCARENHAS
PREFEITO
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ARTIGO 89 - TABELA DE RECEITA I – Lei Complementar 003/2000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA (IPTU)
A Tabela de Receita Anexa a Lei Complementar nº 10, de 12 de dezembro de 2001, alusiva ao
Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU), passa a ter a seguinte redação:
“Alíquotas do Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU)”
CÓD.
01
02
03
04
05
06
07

ESPECIFICAÇÕES
Prédio de ocupação residencial
Prédio de ocupação comercial, industrial e serviços
Terreno não edificado, situado em logradouro dotado de calçamento ou
pavimentação feita exclusivamente pelo poder público e que não seja
murado
Terreno não edificado, situado em logradouro dotado de calçamento ou
pavimentação, feita exclusivamente pelo poder público e que sejam
murados
Terreno não edificado em que houver construção em ruína, incendiada,
paralisada, bem como inadequada à situação, às dimensões ou a
utilização dele.
Terreno não edificado, ressalvado o disposto no item anterior, que não
seja murado
Terreno não edificado, situado em logradouro não dotado de calçamento
ou pavimentação e que seja murado

%
0,5
1,0
3,0
2,5
2,0
1,8
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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ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA II
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
%

ESPECIFICAÇÕES
Profissionais autônomos de nível superior, por profissional e por ano:
Profissionais autônomos de nível não superior, por profissional e por ano:

R$ 632,66
R$ 316,32

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 - Programação.
1.03 - Processamento de dados e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de
jogos eletrônicos.
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação.
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação,
configuração e manutenção de programas de computação e
bancos de dados.
1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização
de páginas eletrônicas.
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios,
casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

2%
2%
2%

4.04 - Instrumentação cirúrgica.
4.05 – Acupuntura
4.07 - Serviços farmacêuticos
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao
tratamento físico, orgânico e mental.
4.10 - Nutrição.
4.15 – Psicanálise
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e
congeners

2%
2%
2%
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VALOR (R$)
ANUAL FIXO

2%
2%
2%
2%
2%
2%

2%
2%
2%
2%

ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA II
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
%

ESPECIFICAÇÕES

VALOR (R$)

ANUAL FIXO

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e
congêneres.
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e
congêneres.
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e
materiais biológicos de qualquer espécie.
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento
móvel e congêneres.
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e
convênios para prestação de assistência médica, hospitalar,
odontológica e congêneres.
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de
serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados
ou apenas pagos pelo operador do plano mediante
indicação do beneficiário.
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de
seguros.
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive
comercial.
12.01 - Espetáculos teatrais.

2%
2%
2%
2%
2%

2%
2%
2%
2%
2%
2%

12.02 - Exibições cinematográficas.
12.03 - Espetáculos circenses.
13. 05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia, fotolitografia.
16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal.

3%
5%

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não
contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa,
2%
coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente,
secretaria em geral, resposta audível, redação, edição,
2%
interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura
administrativa e congêneres.
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização
2%
técnica, financeira ou administrativa.
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ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA II
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
ESPECIFICAÇÕES

%

VALOR (R$)

ANUAL FIXO
17.08 - Franquia (franchising).
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

2%
2%

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e
negócios de terceiros.

2%

17.13 - Leilão e congêneres
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica
17.17 - Análise de Organização e Métodos
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza
17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
17.21 – Estatística
17.22 - Cobrança em geral

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Cobrado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou
não, que preste serviço em nome da empresa, por profissional habilitado e
por ano, ou percentual fixo incidido sobre o faturamento:
R$ 3.448,18
4.01 - Medicina e biomedicina
2%
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica,
R$ 3.448,18
radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia,
2%
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares
R$ 3.448,18
2%
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia
R$ 3.448,18
2%
4.11 – Obstetrícia
R$ 3.448,18
2%
4.12 – Odontologia
R$ 3.448,18
2%
4.13 – Ortóptica
R$ 3.448,18
2%
4.14 – Próteses sob encomenda
R$ 3.448,18
2%
4.16 – Psicologia
R$ 3.448,18
2%
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ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA II
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
%

ESPECIFICAÇÕES

VALOR (R$)

ANUAL FIXO

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,
geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres (exceto
paisagismo)
17.14 – Advocacia
17.16 – Auditoria
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares
Demais prestações de serviços de qualquer natureza:

75

5%

R$ 3.448,18

5%
R$ 1.286,98

2%
2%
2%
5%

R$ 1.286,98
R$ 1.286,98
R$ 1.286,98

ARTIGO 140 - TABELA DE RECEITA III – Lei Complementar 003/2000
TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (TLL)

Revogada
ATIVIDADE

(R$)

A – Agricultura, pecuária, silvicultura e
exploração florestal

1.152,34

B – Pesca
C – Indústrias extrativas
D – Ind. de transformação
E – Produção e distribuição de
eletricidade, gás e água
F – Construção
G – Comércio e reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e
doméstico

1.152,34
1.152,34
1.440,39

H – Alojamento e alimentação
I – Transporte, armazenagem e
comunicações
J – Intermediação financeira
K – Atividades imobiliárias, aluguéis e
serviços prestados às empresas

1.152,34

L – Administração pública, defesa e
seguridade social
M – Educação
N – Saúde e serviços sociais
O – Outros serviços coletivos, sociais
e pessoais
P – Serviços Domésticos
Q – Profissionais liberais, nível
superior
R – Profissionais liberais, nível médio
S – Outros profissionais: ISENTO. Vide
folha seguinte

1.440,39
1.152,34
1.152,34

1.152,34
1.440,39
1.152,34
1.152,34
1.152,34
1.152,34
1.152,34
1.152,34

115,27
57,56

NOTAS:
I)

Na aplicação da tabela deve ser utilizado o critério da principal atividade;

II) As empresas classificadas como “Médio Porte”, farão jus a um desconto de 50%;
III) As empresas classificadas como “Pequeno Porte”, farão jus a um desconto de 85%.
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“PROFISSIONAIS AUTONOMOS-ISENTOS”
A ALÍNEA "S", INDICADA NA TABELA DE RECEITA III, DO ARTIGO 140, DA LEI COMPLEMENTAR
ANEXO I – DA LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2004
Nº 03, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2000, PASSA A VIGER COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

Continuação da Tabela de Receita III

Ord
Profissional
01 Afiador de ferramenta
02 Afinador de instrumento
Agenciador de assinatura de jornais e
03
revistas
04 Alfaiate
05 Amolador
06 Arrumador de carga
07 Artesanato em geral
08 Artigos de couro (reparos)
09 Atelier
10 Ator
Aulas particulares (não podendo
11 caracterizar Estabelecimento de
ensino regular)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Azulejista
Bailarino
Barbeiro
Bordadeiro
Borracheiro
Cabeleireiro
Carpinteiro
Carregador de volumes
Chaveiro
Cobrador
Colocador de “carpet”
Colocador de calhas
Confecção de carimbos
Conferente de carga
Conserto de bicicletas

27

Conserto de guarda-chuvas

28
29

Ord
47 Fotógrafo
48 Garçon

Profissional

49 Guia turístico
50
51
52
53
54
55
56

Iluminador
Instalador de equipamentos
Jardineiro
Lavadeira
Letrista
Lixador de assoalhos
Manequim

57 Manicure
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Maquilador
Marceneiro
Marquetista
Massagista
Mecânico
Modelo
Montador de equipamentos
Montador de máquinas
Montador de móveis
Mosaiqueiro
Motorista
Operador de som e luzes
Pedreiro
Pesquisador de mercado
Pintor de carros
Pintor de paredes
Plastificação, fotocópia e heliografia
74
a seco

Conserto de tapetes, cortinas e
estofados
Consertos de aparelhos
domésticos,elétricos e eletrônicos

75

Protético

76 Quituteira

77

“PROFISSIONAIS AUTONOMOS-ISENTOS”
A ALÍNEA "S", INDICADA NA TABELA DE RECEITA III, DO ARTIGO 140, DA LEI
COMPLEMENTAR
ANEXO I – DA LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2004
Nº 03, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2000, PASSA A VIGER COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
Continuação da Tabela de Receita III

Profissional

Ord

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ord

Coreógrafo
Costureiro
Cozinheiro
Datilógrafo
Decorador
Depilador
Desenhista
Digitador
Doceira
Eletricista
Encadernador

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Profissional

Relojoeiro
Reparador de bicicletas
Reparador de eletrodomésticos

Reparador de equipamentos
Reparador de jóias
Sapateiro (reparos e confecção)

42 Engraxate
43 Entregador de alimentos

Silk-screen
Soldador
Sorveteiro
Tapeçaria
Torneiro
Venda itinerante de jornais,
88
revistas e livros
89 Vendedor de loterias
90 Vidraceiro

44 Esteticista

91

41 Encanador

45 Estofador

Outros serviços de pequeno
porte não relacionados,
prestados por profissionais
autônomos

46 Florista
Alínea “s” - Tabela de Profissionais Autônomos Isentos, incluída pela Lei Complementar
nº 020, de 21 de dezembro de 2004
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ARTIGO 144 – TABELA DE RECEITA IV – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2004

Revogada pela Lei Complementar 074 de 20 de Junho de 2013.
ITEM

DESCRIÇÃO

1

AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

2

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

3

ATIVIDADES DE TELEVISÃO POR ASSINATURA

4

ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA

5

ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

6

BANCOS COMERCIAIS

7

OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, POSTOS
BANCÁRIOS E CAIXAS ELETRÔNICOS

8

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CANALIZADA

9

COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
COMÉRCIO A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES:
a) Posto de Combustível com até três bombas.................................................................................
b) Posto de Combustível com mais de três bombas ..........................................................................
COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL CARBURANTE, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE
PETRÓLEO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.072,47
12.434,77
2.072,47
1.092,66
2.549,49

6.217,38
6.217,38
3.932,94
COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
8.289,84
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE USO HUMANO
8.289,84
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
12.434,77
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4.144,93
DISTRIBUIÇÃO E CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
4.144,93
EDUCAÇÃO SUPERIOR
4.144,93
ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
4.144,93
EXTRAÇÃO E/OU BRITAMENTO DE PEDRAS E DE OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E SEU BENEFICIAMENTO ASSOCIADO

21

FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL

22

FABRICAÇÃO DE FIOS, CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS ISOLADOS

23

FABRICAÇÃO DE CERVEJAS E CHOPES

24

26

FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONC ARMADO, EM SÉRIE OU SOB
ENCOMENDA
FABRICAÇÃO DE PÃES, BOLOS E EQUIVALENTES INDUSTRIALIZADOS, EXCETO PANIFICADORAS

27

FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR

28

FABRICAÇÃO DE RAÇÕES BALANCEADAS PARA ANIMAIS

29

FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES

30

FABRICAÇÃO DE SABÕES, SABONETES E DETERGENTES SINTÉTICOS

31

LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

32

PRODUÇÃO DE ARAMES DE AÇO

33

CRIAÇÃO DE PINTOS DE UM DIA

34

PRODUÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL

35

PRODUÇÃO DE MATRIZES, INCLUSIVE AVES

36

PRODUÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E LEGUMES

37

PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

38

SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

39

SUPERMERCADOS COM ÁREA DE VENDA ATÉ 300 METROS QUADRADOS

25

R$
2.072,47
4.144,93
8.289,84
8.289,84
4.145,37
12.434,77
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4.144,93
8.289,84
12.434,77
4.144,93
2.072,47
4.144,93
12.434,77
4.144,93
8.289,84
4.144,93
4.144,93
8.289,84
4.144,93
4.144,93
4.144,93
6.217,38
4.144,93
12.434,77
1.243,46

ARTIGO 144 – TABELA DE RECEITA IV – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2004

Revogada pela Lei Complementar 074 de 20 de Junho de 2013.
ITE
M

DESCRIÇÃO

40

SUPERMERCADOS COM ÁREA DE VENDA MAIOR QUE 300 ATÉ 600 METROS QUADRADOS

41

SUPERMERCADOS COM ÁREA DE VENDA SUPERIOR A 600 METROS QUADRADOS

42

TELECOMUNICAÇÕES POR FIO

43

TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE

44

TELECOMUNICAÇÕES SEM FIO

45

TORRE DE TELEFONIA CELULAR OU FIXA - Por unidade

46

TORRE PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA - Por unidade

47

OUTRAS TELECOMUNICAÇÕES

48

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERESTADUAL

49

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERMUNICIPAL

50

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, MUNICIPAL

51

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, INTERESTADUAL

52

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, INTERMUNICIPAL

53

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, MUNICIPAL NÃO URBANO

54

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, MUNICIPAL URBANO

55

OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SEGUROS E DA PREVIDÊNCIA PRIVADA

56

OUTRAS ATIVIDADES COMERCIAIS

57

OUTRAS ATIVIDADES DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

58

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

59

OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS

60

OUTRAS ATIVIDADES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

61

OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A LIMPEZA URBANA E ESGOTO

62

OUTRAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS – ISENTOS
AFIADOR DE FERRAMENTA
AFINADOR DE INSTRUMENTO
AGENCIADOR DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
ALFAIATE
AMOLADOR
ARRUMADOR DE CARGA
ARTESANATO EM GERAL
ARTIGOS DE COURO (REPAROS)
ATELIER
ATOR
AULAS PARTICULARES (NÃO PODENDO CARACTERIZAR ESTABELECIMENTO DE ENSINO REGULAR)
AZULEJISTA
BAILARINO
BARBEIRO
BORDADEIRO
BORRACHEIRO
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO
CARREGADOR DE VOLUMES
CHAVEIRO

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

80

R$

2.486,96
8.289,84
12.434,77
12.434,77
12.434,77
2.701,53
2.701,53
12.434,77
4.144,93
2.072,47
1.036,23
4.144,93
2.072,47
1.036,23
4.144,93
4.144,93
1.036,23
2.072,47
1.036,23
2.072,47
1.036,23
12.434,77
4.144,93
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO

ARTIGO 144 – TABELA DE RECEITA IV – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2004

Revogada pela Lei Complementar 074 de 20 de Junho de 2013.
ITEM
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

DESCRIÇÃO
COBRADOR
COLOCADOR DE “CARPET”
COLOCADOR DE CALHAS
CONFECÇÃO DE CARIMBOS
CONFERENTE DE CARGA
CONSERTO DE BICICLETAS
CONSERTO DE GUARDA-CHUVAS
CONSERTO DE TAPETES, CORTINAS E ESTOFADOS
CONSERTOS DE APARELHOS DOMÉSTICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
COREÓGRAFO
COSTUREIRO
COZINHEIRO
DATILÓGRAFO
DECORADOR
DEPILADOR
DESENHISTA
DIGITADOR
DOCEIRA
ELETRICISTA
ENCADERNADOR
ENCANADOR
ENGRAXATE
ENTREGADOR DE ALIMENTOS
ESTETICISTA
ESTOFADOR
FLORISTA
FOTÓGRAFO
GARÇON
GUIA TURÍSTICO
ILUMINADOR
INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS
JARDINEIRO
LAVADEIRA
LETRISTA
LIXADOR DE ASSOALHOS
MANEQUIM
MANICURE
MAQUILADOR
MARCENEIRO
MARQUETISTA
MASSAGISTA
MECÂNICO
MODELO
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS

81

R$
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO

ARTIGO 144 – TABELA DE RECEITA IV – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2004
Revogada pela Lei Complementar 074 de 20 de Junho de 2013.
ITEM
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

DESCRIÇÃO
MONTADOR DE MÁQUINAS
MONTADOR DE MÓVEIS
MOSAIQUEIRO
MOTORISTA
OPERADOR DE SOM E LUZES
PEDREIRO
PESQUISADOR DE MERCADO
PINTOR DE CARROS
PINTOR DE PAREDES
PLASTIFICAÇÃO, FOTOCÓPIA E HELIOGRAFIA A SECO
PROTÉTICO
QUITUTEIRA
RELOJOEIRO
REPARADOR DE BICICLETAS
REPARADOR DE ELETRODOMÉSTICOS
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS
REPARADOR DE JÓIAS
SAPATEIRO (REPAROS E CONFECÇÃO)
SILK-SCREEN
SOLDADOR
SORVETEIRO
TAPEÇARIA
TORNEIRO
VENDA ITINERANTE DE JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
VENDEDOR DE LOTERIAS
VIDRACEIRO

R$
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO

OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE NÃO RELACIONADOS, PRESTADOS POR
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

ISENTO
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ARTIGO 149– TABELA DE RECEITA V – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES
(TLE)

Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
CÓD.
01
1.1

ESPECIFICAÇÕES
Exame de projeto de construção em geral e fiscalização da execução de:
Obra nova de engenharia em geral, reforma e ou ampliação de mais de 50% da área construída total
da edificação existente :
Por m2 ou fração da área construída total projeto:

Em R$

2,97

Reforma e/ou ampliação de até 50% da área construída total da edificação existente:
1.2

Por m2 ou fração da área construída total do projeto:

2,97

Nota: As reformas e/ou ampliação consideradas de uso conforme porém licenciáveis, serão cobradas em dobro.

02

Reparos gerais, exame de modificação em projeto de construção em geral, aprovado e com alvará ainda em
vigor:

2.1

Que não implique em aumento da área construída total do projeto aprovado, em percentual superior a
50% e/ou do n.º de unidades imobiliárias e/ou na mudança de uso do empreendimento licenciado:
Por m2 ou fração de área acrescida:

2,97

2.2

Por m2 ou fração da área construída total do projeto anteriormente aprovado, mais:
Total do projeto anteriormente aprovado:

0,61

2.3

Que implique em aumento da área construída total do projeto aprovado em percentual superior a 50%
e/ou no aumento do n.º de unidades imobiliárias e/ ou na mudança de uso do empreendimento
licenciado: Empreendimentos de urbanização com alvará em vigor.
Por m2 ou fração da área construída total do projeto:

2,97

03

Exame de projeto e fiscalização da execução de obras dos empreendimentos de Loteamento,
desmembramento e urbanização integrado.
Por m2 ou fração da área total do projeto:
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0,13

ARTIGO 149 – TABELA DE RECEITA V – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE
ÁREAS PARTICULARES (TLE)
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
ITEM
04

R$

DESCRIÇÃO
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%:
4.1

Por m2 de área total do projeto anteriormente aprovado

0,12

4.2

Por m2 de área acrescida do projeto anteriormente aprovado
Que implique em aumento da área total do projeto anteriormente aprovado em percentual
superior a 50%
Por m2 ou fração total do projeto

0,21

4.3

05
5.1
5.2
5.3

0,21

Exame de projeto específico e fiscalização da execução de obras de:
Terraplanagem e/ou escavação, por m3 ou fração do volume de terra a ser terraplenado
ou retirado
Tapumes, andaimes, plataformas de segurança, muro divisória p/ metro linear ou fração
da área da instalação
Elevadores, monta-cargas, escadas rolantes e outros Equipamentos, por m2 ou fração da
área total para instalação do equipamento

06

Projeto complementares da infra-estrutura e projeto de prevenção contra incêndio e pânico.

6.1

Por m2 ou fração de área total do projeto e/ou área construída total do projeto

0,56
0,69
5,23

0,41

0,21
07

Fiscalização de obra de demolição por m2.
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08

Piscina por m3:

3,29

09

Utilização de áreas e espaços públicos por concessionárias de serviços públicos, far-se-á mediante
cessão de uso, com remuneração obrigatória, conforme Lei 1839/95 de 22/12/95, (Armários da
Telebahia, antenas, esgoto e hidrômetros da Embasa, poços artesianos):
Será cobrado uma taxa anual por m2:
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14,34

ARTIGO 155 – TABELA DE RECEITA VI – Parte “A” – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS (TLP)
COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE

Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
ESPECIFICAÇÕES

R$

1. BANCAS

DIA

MÊS

30,30
33,04
11,55
22,04
22,04
24,80

- Bancas de impressos
- Bancas de Lanches
- Bancas de artesanato
- Bancas de Chaves/Loterias/Carimbos
- Bancas de Flores/Plantas Ornamentais
- Bancas de Prestação de Serviços não Especificados

214,69
247,80
71,60
143,18
143,18
176,27

2. ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS

19,26
19,26
19,26

- Parques de Diversões
- Circos
- Outras Atividades

178,97
178,97
178,97

3. FEIRAS LIVRES

19,26
35,79
11,55

- Barraca de Gêneros em Feira
- Barraca de Comida em Apoio às Feiras
- Ambulantes

143,18
289,09
71,60

4. COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE
A) EQUIPAMENTOS EM FESTAS POPULARES:
- Barraca
- Balcão
- Carro de Lanche
- Pequenos Recipientes
- Outros
B) VENDA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, POR BARRACA

19,26
15,13
11,55
7,68
19,26
30,30

352,42

C) COMÉRCIO AMBULANTE:
- Tabuleiro
- Carro de lanche
- Pequenos recipientes
- Lambe-Lambe
- "Traillers" e Outros Veículos não Especificados
D) OUTROS ARTIGOS OU PRODUTOS
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74,32
35,79

143,18
176,21
110,12
110,12
289,09
143,18

ARTIGO 155 – TABELA DE RECEITA VI – Parte “B” – LEI COMPLEMENTAR 003/2000
TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES EM LOGRADOUROS
PÚBLICOS (TLP) DOS MEIOS DE PUBLICIDADE

Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
I
a)

NO ESTABELECIMENTO
Relativa ao estabelecimento ou profissão, por ano................................................

b)

de terceiros, na parte interna ou externa do estabelecimento, qualquer espécie, por unidade,
por ano..........................................................................................

II

EM OU COM VEÍCULOS
na parte interna ou externa do veículo, qualquer espécie ou quantidade, por veículos e por
ano...........................................................................................
em veículos destinados a Qualquer modalidade de publicidade, sonora ou escrita, por veículo e
por ano...........................................................................

a)
b)
III

R$

66,48
99,72

309,41
920,53

BALÕES E BOLAS
Exposição Terrestre. Por unidade e por dia. .........................................................
Conduzidas por aviões ou equivalentes. Por unidade e por dia............................

25,58
306,85

IV

Em cinema, teatros, circos, boites e similares, por meio de projeção de filmes ou dispositivos,
por sessão de exibição...................................................................

V

RELÓGIO DIGITAL, por unidade e por ano........................................................

VI

Publicidade em placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuletas, faixas e similares, colocados em
terrenos, tapumes, platibandas, andaimes, muros, telhados, paredes, terraços, jardins, cadeiras,
bancos, toldos, mesas, campos de esporte, clubes, associações, qualquer seja o sistema de
colocação, desde que visíveis de qualquer via ou logradouro público, inclusive rodovia, estrada
e caminho federal, estadual e municipal, em locais permitidos pelo Município, com autorização
do proprietário, por ano e por metro Quadrado....................................

33,21

VII

Publicidade por meio de projeção de filmes, dispositivos ou similares em vias ou logradouros
públicos, por dia.....................................................................

66,48

VIII

Outdoor, por m2 e por ano.................................................................................

IX
a)

OUTROS MEIOS:
aparelho portátil, por pessoa e por ano........................................................

b)

bandas, shows, similares, por mês............................................................

c)

panfletos ou qualquer espécie de impresso, por distribuição/dia......................

d)

serviços de alto-falantes, por ano................................................................

e)

letreiros, placas e outras conduzidos por pessoa ou por veículo, por m2 e por mês....

f)

outros não relacionados acima, por ano.......................................................

17,90
306,85

8,92
65,24
327,29
38,33
654,60
33,22
327,29

NOTA: O valor cobrado da TLP – Meios de publicidade, quando envolver propaganda aposta exclusivamente no
estabelecimento do contribuinte, não poderá exceder o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor cobrado
a título de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
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ANEXO VII – Artigo 112, Lei complementar 003/2000
Alterada pela Lei Complementar 107/2017
LISTA DE SERVIÇOS
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº. 116, de 31 de julho de 2003, e alterações, absolvida pela Lei
Complementar Municipal nº 003/2000, conforme ANEXO VII, artigo 112.
Cód
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

Descrição
Serviços de informática e congêneres.
Análise e desenvolvimento de sistemas.
Programação.
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas
eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente
da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets,
smartphones e congêneres.
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Assessoria e consultoria em informática.
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de
programas de computação e bancos de dados.
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por
meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição
de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no
12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).

2
2.01

Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3
3.01
3.02
3.03

Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas
e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

3.04
3.05
4
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13

Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
Medicina e biomedicina.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres.
Instrumentação cirúrgica.
Acupuntura.
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
Serviços farmacêuticos.
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
Nutrição.
Obstetrícia.
Odontologia.
Ortóptica.

88

ANEXO VII – Artigo 112, Lei complementar 003/2000
Alterada pela Lei Complementar 107/2017
LISTA DE SERVIÇOS
Cód
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

Descrição
Próteses sob encomenda.
Psicanálise.
Psicologia.
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,
hospitalar, odontológica e congêneres.
Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados,
credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do
beneficiário.

5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09

Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
Medicina veterinária e zootecnia.
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
Laboratórios de análise na área veterinária.
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06

Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

7
7.01
7.02

7.03
7.04
7.05

Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil,
manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e
congêneres.
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços,
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito
ao ICMS).
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros,
relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e
projetos executivos para trabalhos de engenharia.
Demolição.
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
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ANEXO VII – Artigo 112, Lei complementar 003/2000
Alterada pela Lei Complementar 107/2017
LISTA DE SERVIÇOS
Cód
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16

7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
8
8.01
8.02
9
9.01

9.02
9.03
10
10.01
10.02

Descrição
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros,
divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
Calafetação.
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de
lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congêneres.
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e
biológicos.
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização
e congêneres.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem,
colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins
e por quaisquer meios.
Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos
topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem,
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo,
gás natural e de outros recursos minerais.
Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,
treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de
qualquer natureza.
Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis,
hotéis residência, residence-service , suite service , hotelaria marítima, motéis, pensões e
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e
gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo,
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
Guias de turismo.
Serviços de intermediação e congêneres.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de
planos de saúde e de planos de previdência privada.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos
quaisquer.
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ANEXO VII – Artigo 112, Lei complementar 003/2000
Alterada pela Lei Complementar 107/2017
LISTA DE SERVIÇOS
Cód
10.03

Descrição
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou
literária.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil ( leasing
), de franquia ( franchising ) e de faturização ( factoring ).
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em
outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e
Futuros, por quaisquer meios.
Agenciamento marítimo.
Agenciamento de notícias.
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por
quaisquer meios.
Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
Distribuição de bens de terceiros.

10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
11
11.01
11.02
11.03
11.04
12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
13
13.01
13.02
13.03
13.04

Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
Escolta, inclusive de veículos e cargas.
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.
Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
Espetáculos teatrais.
Exibições cinematográficas.
Espetáculos circenses.
Programas de auditório.
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
Boates, taxi-dancing e congêneres.
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Feiras, exposições, congressos e congêneres.
Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
Corridas e competições de animais.
Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do
espectador.
Execução de música.
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows,
ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer
processo.
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas,
competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.
Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e
congêneres.
Reprografia, microfilmagem e digitalização.
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LISTA DE SERVIÇOS
Cód
13.05

Descrição
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra
mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao
ICMS.

14
14.01

Serviços relativos a bens de terceiros.
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,
elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao
ICMS).
Assistência técnica.
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao
ICMS).
Recauchutagem ou regeneração de pneus.
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura,
acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
Colocação de molduras e congêneres.
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
Tinturaria e lavanderia.
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
Funilaria e lanternagem.
Carpintaria e serralheria.
Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.

14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06

Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por
instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres,
de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
Abertura de contas em geral, inclusive contracorrente, conta de investimentos e aplicação e
caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas
ativas e inativas.
Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de
atendimento e de bens e equipamentos em geral.
Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de
capacidade financeira e congêneres.
Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão
no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos
cadastrais.
Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de
firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com
a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos;
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
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Alterada pela Lei Complementar 107/2017
LISTA DE SERVIÇOS
Cód
15.07

Descrição
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou
processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento,
inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de
saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
15.08
Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de
crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou
contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para
quaisquer fins.
15.09
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações,
substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).
15.10
Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer,
de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por
meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e
documentos em geral.
15.11
Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos,
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.
15.12
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13
Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação,
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito;
cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem;
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operações de câmbio.
15.14
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de
crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.
15.15
Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em
terminais eletrônicos e de atendimento.
15.16 Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento,
ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à
transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.
15.17
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer,
avulso ou por talão.
15.18
Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato,
emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.
16
16.01
16.02
17
17.01
17.02

Serviços de transporte de natureza municipal.
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de
passageiros.
Outros serviços de transporte de natureza municipal.
Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,
exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer
natureza, inclusive cadastro e similares.
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,
edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.
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Alterada pela Lei Complementar 107/2017
LISTA DE SERVIÇOS
Cód
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25

18
18.01

19
19.01

20

Descrição
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou
sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Franquia (franchising).
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que
fica sujeito ao ICMS).
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
Leilão e congêneres.
Advocacia.
Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
Auditoria.
Análise de Organização e Métodos.
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Estatística.
Cobrança em geral.
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de
informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações
de faturização (factoring).
Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio
(exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens de recepção livre e gratuita).
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação
de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis
e congêneres.
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de
riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e
congêneres.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões,
pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules
ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e
congêneres.
Serviços portuários, aeroportuários,
ferroviários e metroviários.
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Alterada pela Lei Complementar 107/2017
LISTA DE SERVIÇOS
Cód
20.01

20.02
20.03

Descrição
Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque
de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem,
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de
mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores,
estiva, conferência, logística e congêneres.
Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem
de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários,
serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21
21.01

Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22
22.01

Serviços de exploração de rodovia.
Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários,
envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação
de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros
serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

23
23.01

Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

24
24.01

25
25.01

25.02
25.03
25.04
25.05
26
26.01

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners , adesivos
e congêneres.
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners , adesivos e
congêneres.
Serviços funerários.
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do
corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão
de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento,
conservação ou restauração de cadáveres.
Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
Planos ou convênio funerários.
Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou
valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

27
27.01

Serviços de assistência social.
Serviços de assistência social.

28
28.01

Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29

Serviços de biblioteconomia.
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LISTA DE SERVIÇOS
Cód
29.01

Descrição
Serviços de biblioteconomia.

30
30.01

Serviços de biologia, biotecnologia e química.
Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31
31.01

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.

32
32.01

Serviços de desenhos técnicos.
Serviços de desenhos técnicos.

33
33.01

Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

34
34.01

Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35
35.01

Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

36
36.01

Serviços de meteorologia.
Serviços de meteorologia.

37
37.01

Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38
38.01

Serviços de museologia.
Serviços de museologia.

39
39.01

Serviços de ourivesaria e lapidação.
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).

40
40.01

Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
Obras de arte sob encomenda.
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Lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 116, de 31 de Julho de 2003
ALÍQUOTAS REDUZIDAS
Descrição

1 Serviços de informática e congêneres.
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 Programação.
1.03 Processamento de dados e congêneres.
1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.
1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06 Assessoria e consultoria em informática.
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de
computação e bancos de dados.
1.08 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
1.07

Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4
4.01 Medicina e biomedicina.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,
4.02 ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres.
4.04 Instrumentação cirúrgica.
4.05 Acupuntura.
4.03

4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 Serviços farmacêuticos.
4.08
4.09
4.10
4.11

Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
Nutrição.
Obstetrícia.

4.12 Odontologia.
4.13 Ortóptica.
4.14 Próteses sob encomenda.
4.15 Psicanálise.
4.16 Psicologia.
4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência
4.22
2%
médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados,
4.23 credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do 2%
beneficiário.
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Lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 116, de 31 de Julho de 2003
ALÍQUOTAS REDUZIDAS
Descrição

Serviços de intermediação e congêneres.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de
10.01
crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.
10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10

12
12.01
12.02
12.03

Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
Espetáculos teatrais.
Exibições cinematográficas.
Espetáculos circenses.

13 Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
17
17.01
17.02
17.03
17.08
17.09
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.22

Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e
congêneres.
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista;
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e
congêneres.
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa.
Franquia (franchising).
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
Leilão e congêneres.
Advocacia.
Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
Auditoria.
Análise de Organização e Métodos.
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Estatística.
Cobrança em geral.

21 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

Demais prestações de serviços de qualquer natureza
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2%
2%

2%
2%
2%

3%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2,5%

5%

TABELA DE RECEITA Nº VIII
LEI COMPLENTAR 003/2000
FOROS E LAUDÊMIOS

1.
1.1

FOROS:

%

Por m2 de terreno de domínio do Município, aforado ou
arrendado para edificação urbana ou suburbana da cidade,
pelo valor venal e por ano.

0,02%

1.2

Por m2 com relação aos mesmos terrenos, aforados ou
arrendados para lavoura na zona rural, pelo valor venal por
ano.

2.

LAUDÊMIOS:
Por Laudêmio ou transferência de domínio direto, sobre o
valor arbitrado.
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0,01%

%
4%

PLANTA GENERICA DE VALORES NOS TERMOS DA LEI Nº 2.303, DE 27/12/2001;

ATUALIZADA CONFORME DECRETO Nº 10.990, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

ANEXO II

TABELA DE VALORES DE METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO

TIPO

PADRÃO

EDIFICAÇÃO
A

B

C

D

E

F

1

CASA

150,05

505,78

750,12

1.587,23

1.724,89

1.995,16

2

APARTAMENTO

342,91

1.139,69

1.348,25

1.684,51

1.841,41

2.203,25

3

COMERCIAL

428,64

634,36

943,01

1.500,24

1.667,76

1.962,13

4

INDUSTRIAL

386,16

539,26

754,37

1.050,16

1.365,18

1.478,84

5

ESPECIAL/SERVIÇOS

342,89

822,96

1.216,60

1.800,25

2.117,95

2.657,62

6

TELHEIROS/ASSEMELHADOS

300,06

505,78

642,90

932,20

1.165,26

1.372,66

100

TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018

1) Estabelecimento, unidade ou atividade que produz, comercializa ou manipula
produto, embalagem, equipamentos e utensílios com maior risco de contaminação, açougue,
cantina escolar, casa de frios (laticínio e embutido), casa de suco, caldo de cana e similares,
depósito de alimento, confeitaria, cozinha industrial, comércio de pescado, petiscaria,
lanchonete, mercado, mini, super e hipermercado, padaria, panificadora, pastelaria,
pizzaria, comércio de produtos congelados, restaurante, buffet, churrascaria, trailler,
quiosque, sorveteria, atacadista de produto perecível, de agrotóxico e de fertilizante,
distribuidor de droga, medicamento e insumo farmacêutico, de produto de uso laboratorial,
de produto farmacêutico, de produto biológico, de produto de uso odontológico, de produto
de uso médico-hospitalar e de similares, e comércio de produto veterinário:
TABELA DE VALORES
Até 50 m²:
Acima de 50m² até 100 m²:
Acima de 100 m² até 150 m²:
Acima de 150 m² até 270 m²:
Acima de 270 m² até 500 m²:
Acima de 500 m² até 10.000m²
Pelos primeiros 500 m²:
Por área de 200 m² ou fração excedente:
Acima de 10.000 m²:

R$ 69,14
R$ 115,28
R$ 172,85
R$ 345,77
R$ 691,53
R$ 922,03
R$ 69,14
R$ 4.610,10

2) Estabelecimento, unidade ou atividade que produz, comercializa, ou manipula
produto, embalagem, equipamento e utensílio com menor risco de contaminação: bar, boate,
bomboniere, café, depósito de bebida, depósito de fruta e verdura, depósito de produto não
perecível, envasador de chá, de café, de condimento e de especiaria, quitanda, atacadista de
produto não perecível, de alimentação animal (ração e supletivos), comércio ou distribuição
de cosmético, de perfume e de produto higiênico, embalagem, instrumento laboratorial,
instrumento ou equipamento médico hospitalar, instrumento ou equipamento odontológico
e fertilizante:
TABELA DE VALORES

R$ 69,14
R$ 115,28
R$ 229,80
R$ 368,78
R$ 806,77

Até 50 m²:
Acima de 50m² até 100 m²:
Acima de 100 m² até 150 m²:
Acima de 150 m² até 270 m²:
Acima de 270 m² até 500 m²:
Acima de 500 m² até 10.000 m²
Pelos primeiros 500 m²:
Por área de 100 m² ou fração excedente:
Acima de 10.000 m²:

R$ 1.152,52
R$ 46,09
R$ 4.610,10
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TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
3) Estabelecimento, unidade ou atividade que preste serviço de interesse da saúde
pública, com maior risco a saúde: clínica veterinária, policlínica, clínica odontológica, clínica
médica, farmácia, drogaria, ervanária, hospital, pronto socorro, hospital veterinário,
laboratório de análises clínicas, de bromatologia e de patologia clínica, serviço de
hemoterapia, posto de coleta de material, asilo, desinsetizadora, desratizadora, escola e
sauna:
TABELA DE VALORES
Até 50 m²:
Acima de 50m² até 100 m²:
Acima de 100 m² até 150 m²:
Acima de 150 m² até 270 m²:
Acima de 270 m² até 500 m²:
Acima de 500 m² até 10.000 m²
Pelos primeiros 500 m²:
Por área de 200 m² ou fração excedente:
Acima de 10.000 m²:

R$ 115,28
R$ 172,85
R$ 230,48
R$ 460,99
R$ 806,77
R$ 922,03
R$ 69,14
R$ 5.762,66

4) Estabelecimento, unidade ou atividade que preste serviço de interesse da saúde pública,
com menor risco à saúde: clínica de fisioterapia ou reabilitação, clínica de psicoterapia ou de
desintoxicação, clínica ou consultório de psicanálise, consultório médico, consultório odontológico,
consultório veterinário, ótica, aviário, barbearia, salão de beleza, casa de espetáculo e similares,
cemitério, necrotério, cinema, teatro, hotel, motel, pensão, igreja, lavanderia, clube recreativo,
serviço de veículo de transporte para ações de interesse da saúde:
TABELA DE VALORES

Até 50 m²:
Acima de 50m² até 100 m²:
Acima de 100 m² até 150 m²:
Acima de 150 m² até 270 m²:
Acima de 270 m² até 500 m²:
Acima de 500 m² até 10.000 m²
Pelos primeiros 500 m²:
Por área de 200 m² ou fração excedente:
Acima de 10.000 m²:
5) A taxa cobrada para vistoria obedecerá ao seguinte:

R$ 103,73
R$ 161,33
R$ 276,62
R$ 460,99
R$ 806,77
R$ 1.152,52
R$ 46,09
R$ 3.457,58

TABELA DE VALORES

R$ 69,14
R$ 138,27
R$ 230,48
R$ 46,09

Até 500 m²:
Acima de 500 m²:
Acima de 5.000 m²:
Para cada 1.000 m² acima de 5.000 m²
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6) A taxa cobrada para os serviços específicos prestados pela Vigilância Sanitária
obedecerá a seguinte tabela:
TABELA DE VALORES
R$ 34,59

Assinatura ou Baixa de Responsabilidade:

R$ 23,04 (cada mapa)

Conferência de Mapas:
Abertura de Livros ou registro de equivalente informatizado:

R$ 27,68

Alteração Contratual:

R$ 23,04

Alteração Contratual para mudança de endereço:

R$ 23,04 + taxa de vistoria

Parecer Técnico:

R$ 27,68 + taxa de vistoria

7) A taxa cobrada para fiscalização de veículos para liberação de Certificado de
Licença de Veículo Transportador obedecerá a seguinte tabela:
TABELA DE VALORES
Certificado de Licença

+ Vistoria
R$ 92,21

R$ 34,59

Veículo Médio Porte:

R$ 115,28

R$ 46,09

Veículo Grande Porte:

R$ 138,27

R$ 62,50

Veículo Pequeno Porte:

Nota:
a) Veículo de Pequeno Porte, são aqueles que tem a capacidade até 1500Kg.
b) Veículo de Médio Porte, são aqueles com capacidade até de 1500 a 500kg.
c)

Veículos de grande Porte, são aqueles com capacidade superior a 5000kg.
(...)
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TAXAS PRATICADAS PELO
CENTRO DE ABASTECIMENTO
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018

CESTA I
TIPO
ÁREA

Valor por m²
2,76

BOX

5,31

CESTA II
TIPO
ÁREA

Valor por m²
2,29

CESTA III
TIPO
ÁREA

Valor por m²
1,60

ARTESANATO
TIPO
BOX
TIPO
BOX
GAVETAS

Valor por m²
3,48

MERCADO DE CEREAIS
Valor por m²
5,80
5,80

FEIRA LIVRE I
VERDURAS
TIPO
PEDRA
BOX
TIPO
BOX

Valor por m²
6,22
6,22

GALPÃO DA CEBOLA
Valor por m²
5,80
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TAXAS PRATICADAS PELO
CENTRO DE ABASTECIMENTO
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018

GALPÃO DO PEIXE
TIPO
BOX
TIPO
BOX

Valor por m²
3,48

GALPÃO DE AVES
Valor por m²
5,09

FEIRA LIVRE II
TIPO
BOX

Valor por m²
2,99

MATADOURO
TIPO
BOX

Valor por m²
2,99

FEIRA LIVRE III
TIPO
BOX

MINI LANCHONETE
Valor por m²
11,48

MATADOURO
TIPO
BOX
TIPO
BOX
PEDRA

Valor por m²
2,99

MERCADO DE AÇOUGUE
Valor por m²
5,80
5,80

105

TAXAS PRATICADAS PELO
CENTRO DE ABASTECIMENTO
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018

ÁREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TIPO
Valor por m²
BOX
TIPO
BOX DE CEREAIS
BOX DE CARNES
BOX DE DIVERSOS
QUIOSQUE
PEDRA

MERCADO DO TOMBA
Valor Global
92,21
46,09
57,62
92,21
23,04

MERCADO DA CIDADE NOVA
TIPO
Valor Global
BOX DE CEREAIS
BOX DE CARNES
BOX DE DIVERSOS
QUIOSQUE
PEDRA
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO TROPEIRO
TIPO
Valor Global
BOX DE LANCHE
BOX DE ALIMENTAÇÃO
TIPO
BOX
PEDRA

24,19

92,21
46,09
57,62
92,21
23,02

46,54
93,10

MERCADO DOS DISTRITOS
Valor por m²
9,32
2,78

106

TABELA DA CIP 2011
Atualizada conforme Decreto nº 10.537, de 19 de Dezembro de 2017
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuintes possuidores de imóveis
classificados pela concessionária de
R$ 32,51 (trinta e dois reais e cinquenta e um
I
centavos).
distribuição de energia elétrica como
"residenciais".
Para contribuintes classificados pela concessionária de energia elétrica como
II
"comerciais e industriais".
A) R$ 43,34 (quarenta e três reais e trinta e
Até 450 kwh.
quatro centavos).

B) R$ 61,03 (sessenta e um reais e três

Acima de 450 kwh.

centavos).

III

Para contribuintes classificados pela concessionária de distribuição de energia
elétrica como "Poder Público".
A) R$ 29,31 (vinte e nove reais e trinta
Até 100 kwh.
e um centavos).

B) R$ 58,58 (cinquenta e oito reais e

Acima de 100 a 300 kwh.

cinquenta e oito centavos).

C) R$ 117,20 (cento e dezessete reais

Acima de 300 a 650 kwh.

e vinte centavos).

D) R$ 234,37 (duzentos e trinta e

Acima de 650 kwh.

quatro reais e trinta e sete centavos).

IV

Contribuintes não classificados nos incisos
I, II e III, do art. 4º, da Lei nº 2.396, de 27
de dezembro de 2002.

B) R$ 61,03 (sessenta e um reais e
três centavos).
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ANEXOS – (LEIS COMPLEMENTARES – DECRETOS
PORTARIAS – INSTRUÇÕES NORMATIVAS E OUTROS)
Última atualização: Dezembro de 2018
ANEXOS

ASSUNTO

Calendário Fiscal
Decreto nº 6.382
Classificação do porte de empresas
Decreto nº 6.384
Estabelecimentos de ensino
Decreto nº 6.400
Critérios de estimativa: motéis
Decreto nº 6.409
Critérios de estimativa: diversões
Decreto nº 6.410
Lei Complementar nº 008 Modificações diversas
Decreto nº 6.462
Substitutos tributários: recibos
Conselho Municipal Contribuintes
Decreto nº 6.466
Decreto nº 6.491
Comissão Municipal de Valores Imobiliários
ISS – Recolhimento prorrogado
Decreto nº 6.499
Modificações diversas
Lei Complementar nº 10
Lei nº 2.303
Planta Genérica de Valores
Parcelamento dos Débitos Tributários
Decreto nº 6.518
Fixa preços públicos – Centro Abastecimento
Decreto nº 6.531
Calendário Fiscal
Decreto nº 6.538
Calendário Fiscal – Alteração
Decreto nº 6.589
Atualiza valores para terrenos e edificações e dá outras providências
Lei nº 2.395
Institui a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública e dá
Lei nº 2.396
outras providências
Decreto nº 6.640
Anistia Fiscal
Substitutas Tributárias
Decreto nº 6.662
Isenção para adquirentes da URBIS
Lei nº 2.409
Decreto nº 6.733
Substitutas Tributárias
Substitutas Tributárias
Decreto nº 6.745
Nomeia integrantes do Conselho Municipal do Contribuinte
Decreto nº 6.747
Altera vigência do Decreto 6.733
Decreto nº 6.756
Modificações diversas
Lei Complementar nº 14
Resumo no tocante a preços públicos
Lei nº 2.466
Divulga Valor Médio por Contribuinte
Decreto nº 6.776
Declaração de Documentos Não-utilizados
Decreto nº 6.777
Estabelece normas de ISSQN para atividades de terminais rodoviários
Decreto nº 6.800
Decreto nº 6.821
Altera dispositivo do Decreto nº 5.874
Cria o “Simfeira”
Lei nº 2.552 (Revogada)
Alteração CTM
Lei Complementar nº 20
Cria o formulário de opção SIMFEIRA
Portaria nº 001
Atualização IPCA – IPTU
Decreto nº 6.895
Atualização IPCA taxas / preços públicos
Decreto nº 6.896
Calendário Fiscal
Decreto nº 6.908
Concede estímulo tributário às empresas
Decreto nº 6.948
Concessão e Cancelamento de Inscrição Municipal a para contribuintes que
Lei nº 2.609
realizem operações com derivados de petróleo
Decreto nº 6.997
Nomeia os integrantes do Conselho Municipal do Contribuinte
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DATA
28 de fevereiro de 2001
12 de março de 2001
06 de abril de 2001
17 de abril de 2001
17 de abril de 2001
28 de junho de 2001
27 de agosto de 2001
05 de setembro de 2001
31 de outubro de 2001
29 de novembro de 2001
12 de dezembro de 2001
27 de dezembro de 2001
14 de janeiro de 2002
22 de fevereiro de 2002
08 de março de 2002
16 de julho de 2002
27 de dezembro de 2002
27 de dezembro de 2002
30 de dezembro de 2002
20 de fevereiro de 2003
20 de junho de 2003
21 de agosto de 2003
26 de setembro de 2003
29 de setembro de 2003
17 de novembro de 2003
22 de dezembro de 2003
23 de dezembro de 2003
30 de dezembro de 2003
30 de dezembro de 2003
05 de março de 2004
20 de abril de 2004
16 de dezembro de 2004
21 de dezembro de 2004
23 de dezembro de 2004
29 de dezembro de 2004
29 de dezembro de 2004
29 de dezembro de 2004
26 de maio de 2005
15 de setembro de 2005
28 de setembro de 2005

ANEXOS – (LEIS COMPLEMENTARES – DECRETOS
PORTARIAS – INSTRUÇÕES NORMATIVAS E OUTROS)
Última atualização: Dezembro de 2018
ANEXOS

Decreto nº 7.057

ASSUNTO

DATA

Atualiza os valores das tabelas de receita que especifica e dá outras providências 28 de dezembro de 2005

Lei Complementar nº 27

Atualiza os Valores para terrenos e edificações constantes das TABELAS anexas
28 de dezembro de 2005
a Lei Nº 2.303
Altera o Código Tributário do Município
03 de abril de 2006

Decreto nº 7.137

Concede estímulo tributário à empresa

Decreto nº 7.058

Decreto nº 7.138

Habilita empresas como Substitutas Tributárias
Regulamenta o tratamento tributário a ser dispensado às sociedades
Decreto nº 7.140
uniprofissionais
Dispõe sobre a criação dos modelos de opção para efeito da tributação das
Portaria nº 01
sociedades uniprofissionais
Lei nº 2.704
Dispõe sobre a criação do Pró-Uniser e dá outras providências.
Regulamenta a Lei Municipal nº 2.704, de 01 de setembro de 2006 que “Dispõe
Decreto nº 7.189
sobre a criação do Pró-Uniser e dá outras providências”
Lei Complementar nº 032 Alterações do CTM
Decreto nº 7.216
Prorrogação do ISSQN

29 de maio de 2006
29 de maio de 2006
01 de junho de 2006
01 de junho de 2006
01 de setembro de 2006
25 de outubro de 2006
14 de dezembro de 2006
18 de dezembro de 2006

Decreto nº 7.224

Beneficio Fiscal – Borrachas Vipal

22 de dezembro de 2006

Decreto nº 7.225

Atualização IPCA para 2007

27 de dezembro de 2006

Decreto nº 7.226

Atualização IPCA para 2007 para IPTU

27 de dezembro de 2006

Decreto nº 7.227
Anistia Fiscal
Lei Complementar nº 035 Alterações do CTM

27 de dezembro de 2006
06 de novembro de 2007

Decreto nº 7.346

Prorroga prazos para opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de que
trata a Lei Complementar (federal) nº. 123, de 24 de dezembro de 2006 – Simples
15 de agosto de 2007
Nacional, bem como para regularização de débitos, nas hipóteses de opção e dá
outras providências.

Decreto nº 7.381

Nomeia os integrantes do Conselho Municipal do Contribuinte.

Decreto nº 7.417

Dispõe sobre a prorrogação da Taxa de Fiscalização de Funcionamento.
Altera o inciso IV, do art.1º, do Decreto nº 7.381, de 01 de outubro de 2007, que
Decreto nº 7.475
nomeia os integrantes do Conselho Municipal do Contribuinte.
Concede estímulo tributário à empresa, e dá outras providências – Sólida
Decreto nº 7.568
Estruturas Pré-Moldadas Ltda.
Dispõe sobre a prorrogação dos créditos tributários e não tributários em função
Decreto nº 7.614
da greve dos bancários.
Lei Complementar nº 040 Altera dispositivos do Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Decreto nº 7.642
Concede estímulo tributário a empresas, e dá outras providências.
Decreto nº 7.655
Concede estímulo tributário a empresa, e dá outras providências.
Dispõe sobre o enquadramento e delimitação das áreas destinadas à
Lei nº 2.987
implementação do programa Minha Casa Minha Vida.
Atualiza dados do Cadastro Imobiliário do Município de Feira de Santana, e dá
Lei nº 2.988
outras providências.
Altera o código do Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio
Lei Complementar nº 041
Ambiente.
Altera dispositivos das Leis nºs 2.987/09, 2.988/09 e 2.395/02, e dá outras
Lei nº 3.015
providências
Lei Complementar nº 042 Alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 041 e dá outras providências.
Decreto nº 7.939

01 de outubro de 2007
10 de dezembro de 2007
17 de março de 2008
14 de agosto de 2008
23 de outubro de 2008
03 de dezembro de 2008
12 de dezembro de 2008
30 de dezembro de 2008
29 de Junho de 2009
29 de Junho de 2009
03 de setembro de 2009
16 de Outubro de 2009
09 de Dezembro de 2009

Estabelece o Calendário Fiscal de Feira de Santana e dá outras providências.
09 de fevereiro de 2010
Dispõe sobre alteração de dispositivos da lei complementar nº 03,de 22 de
Lei Complementar nº 043 Dezembro de 2000, que institui o Código Tributário e de Rendas do Município, 01 de Março de 2010
e dá outras providências.
Atualiza os valores para terrenos e edificações constantes das tabelas anexas à
Decreto nº 8.126
03 de Dezembro de 2010
Lei Nº 2.303, de 27/12/2001.
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ANEXOS – (LEIS COMPLEMENTARES – DECRETOS
PORTARIAS – INSTRUÇÕES NORMATIVAS E OUTROS)
Última atualização: Dezembro de 2018
ANEXOS

ASSUNTO

DATA

Lei nº 3.269

Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Feira de Santana – BA.

21 de Outubro de 2011

Decreto nº 8.466

Atualiza os valores para terrenos e edificações.
Prorroga o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de
Feira de Santana, instituído pela Lei Municipal nº 3.269 de 21 de Outubro de 2011.

15 de Dezembro de 2011

Decreto nº 8.467
Decreto nº 8.471
Decreto nº 8.538
Decreto nº 8.568
Decreto nº 8.704
Decreto nº 8.762
Lei nº 3.360
Lei nº 3.374
Lei nº 3.381
Lei Complementar nº 074
Lei nº 3.403
Lei nº 3.418
Lei Complementar nº 081
Decreto nº 9.098
Decreto nº 9.099
Lei nº 3.428
Lei nº 3.429
Lei nº 3.434
Lei Complementar nº 083
Decreto nº 9.125
Decreto nº 9.126
Decreto nº 9.151
Lei nº 3.458
Instrução Normativa SMF
nº 002

Regulamenta a Nota Fiscal Eletrônica de serviços eletrônicos NFS-e no município.
Dispõe sobre a concessão de Regime Especial, aos contribuintes que emitem Nota
Fiscal de Serviços por processamento eletrônico.
Prorroga o prazo de recolhimento da Cota Única do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU.
Regulamenta, no âmbito da Administração Municipal, a integração do processo de
registro e legalização de pessoas jurídicas entre o Município, o Estado e a União.
Atualiza os valores para terrenos e edificações constantes das tabelas anexas à Lei Nº
2.303, de 27/12/2001.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a protestar as certidões de dívida ativa
correspondente aos créditos tributários e não-tributários.
Institui o programa de recuperação e estímulo a quitação de débitos fiscais do
município de feira de Santana.
Dispõe sobre a contribuição para o custeio do serviço da iluminação pública – CIP, e
dá outras providências.
Dispõe sobre a taxa de licença de localização –TLL, e da taxa de fiscalização do
funcionamento – TFF, e dá outras providências.
Dispõe sobre a concessão de incentivo na modalidade de crédito a favor de tomadores
de serviços que receberem a nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e, “nota feirense”,
para fins de abatimento no imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
– IPTU.
Amplia a isenção sobre a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública
– CIP, e dá outras providências.
Altera alíquota do ISS incidente sobre os Serviços de registros públicos, cartorários e
notariais, e dá outras providências.
Modifica o tratamento tributário a ser dispensado nas operações realizadas por motéis
e estabelecimentos similares.
Institui a declaração eletrônica de serviços de instituições financeiras DES-IF, no
município de Feira de Santana.
Estabelece a obrigatoriedade da prestação de informações de operações realizadas no
Município de Feira de Santana, através de cartões de crédito ou débito e similares, e
dá outras providências.
Altera dispositivos da planta genérica de valores para efeito de lançamento do imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, e dá outras providências.
Estimula o cadastramento e recadastramento imobiliário em caráter espontâneo, com
dispensa do IPTU, e dá outras providências.
Altera o artigo 105, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, que
Institui o Novo Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana,
Estado da Bahia.
Altera o Decreto nº 7.939, de 09 de fevereiro de 2010, que Estabelece o Calendário
Fiscal de Tributos e Rendas do Município de Feira de Santana e dá outras
providências.
Atualiza os valores constantes das tabelas anexas à Lei Nº 2.303, de 27/12/2001, para
efeito de cobrança de taxas para o Exercício de 2014, e os valores das tabelas de receita
que especifica.
Nomeia membros para integrarem Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos
Lançamentos Tributários.
Dispõe sobre a regularização mediante transmissão de área a entidades filantrópicas
e religiosas que tenham mais de 15 anos de uso.
Dispõe sobre guarda de Dados da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições
Financeiras – DES – IF.
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15 de Dezembro de 2011
20 de Dezembro de 2011
29 de Fevereiro de 2012
10 de Abril de 2012
20 de Setembro de2012
22 de Novembro de 2012
28 de Março de 2013
08 de Maio de 2013
06 de Junho de 2013
20 de Junho de 2013
08 de Agosto de 2013
03 de outubro de 2013
11 de Outubro de 2013
27 de Novembro de 2013
27 de Novembro de 2013
05 de Dezembro de 2013
06 de Dezembro de 2013
16 de Dezembro de 2013
16 de Dezembro de 2013
23 de Dezembro de 2013
23 de Dezembro de 2013
14 de Janeiro de 2014
10 de Junho de 2014
29 de Agosto de 2014

ANEXOS – (LEIS COMPLEMENTARES – DECRETOS
PORTARIAS – INSTRUÇÕES NORMATIVAS E OUTROS)
Última atualização: Dezembro de 2018
ANEXOS

Lei nº 3.466
Lei Complementar nº 089
Lei Complementar nº 090
Lei Complementar nº 091
Lei nº 3.486
Lei nº 3.487
Lei nº 3.488
Decreto nº 9.409
Instrução Normativa
SEFAZ/DAT nº 001/2014
Decreto nº 9.433
Lei nº 3.506
Decreto nº 9.525
Lei Complementar nº 096
Lei Complementar nº 097
Lei nº 3.557
Decreto nº 9.801
Decreto nº 9.802
Decreto nº 9.814
Decreto nº 9.846

ASSUNTO

Altera o art. 1º, da Lei nº 3.374, de 08 de maio de 2013, que Instituiu o Programa de
Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais.
Dispõe sobre a redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN incidente sobre o Serviço Público de Transporte Regular Coletivo.
Altera alíquota do ISS incidente sobre os serviços de agenciamento, corretagem ou
intermediação de seguros.
Modifica alíquota do Imposto Sobre a Transmissão “inter vivos” – ITIV.
Revoga a Lei nº 2.704/2006, que criou o Programa de Incentivo à Formação
Universitária do Servidor Municipal Pró-Uniser.
Trata da manutenção dos servidores remanescentes do extinto programa de incentivo
à formação universitária do servidor municipal Pró-Uniser.
Dispõe sobre autorização de incineração de documentos da receita e despesas públicas
e outros documentos.
Prorroga o prazo de validade de Concurso Público para provimento de cargos na
Administração Municipal.
Estabelece os procedimentos para recolhimento do imposto sobre a transmissão inter
vivos de bens imóveis – ITIV.
Desenquadra contribuintes da condição de substitutos tributários.
Institui no âmbito do Município de Feira de Santana o Programa de Incentivos
Ambientais Denominado “IPTU Verde”.
Altera o Decreto nº 8.471, de 20 de dezembro de 2011, que regulamenta a Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica – NFS-e.
Institui o Programa de Incentivos fiscais para os estacionamentos em edifíciosgaragem.
Revoga o Art. 4º, da Lei Complementar Nº 043, de 1º de março de 2010.
Altera o art. 1º, da Lei Nº 3.374, de 08 de maio de 2013, e modificação promovida pela
Lei nº 3.466, de 03 de setembro de 2014.
Regulamenta a utilização dos Depósitos Judiciais e Institui o Fundo de Reserva dos
Depósitos Judiciais.
Disciplina a forma de notificação dos atos relacionados ao Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições.
Atualiza, sem aumento real, os Valores para 2016, das Tabelas de Receita.

Decreto nº 9.909

Enquadra novos contribuintes na condição de substitutos tributários.
Confere Isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU aos Imóveis em que
se constituem Teatros e Espaços Culturais.
Altera o art. 1º, da Lei Nº 3.374, de 08 de maio de 2013, e modificações promovidas
pelas Leis nº 3.466, de 03 de setembro de 2014, e nº 3.557, de 19 de agosto de 2015.
Altera o vencimento da Cota Única do IPTU referente ao Exercício de 2016.

Decreto nº 9.993

Regulamenta a Lei nº. 1.064, de 26 de novembro de 1987.

Decreto nº 10.054

Concede estímulo tributário a empresa, e dá outras providências.
Altera o art. 1º, da Lei Nº 3.374, de 08 de maio de 2013, e modificações promovidas
pelas Leis nº 3.466, de 03 de setembro de 2014, e nº 3.557, de 19 de agosto de 2015 e
Lei Nº 3.608, de 18 de março de 2016.
Atualiza, sem aumento real, para o exercício de 2017, os valores das Tabelas de
Receita.
Altera a redação de dispositivo da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro de
2000.
Institui o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais.
Autoriza o Poder Executivo a Contribuir Mensalmente com as Entidades de
Representação de Municípios.

Lei nº 3.607
Lei nº 3.608

Lei nº 3.640
Decreto nº 10.115
Lei complementar nº 103
Lei nº 3.658
Lei nº 3.660
Decreto nº 10.235

Altera o vencimento da Cota Única do IPTU referente ao Exercício de 2017.

Lei nº 3.742

Dispõe sobre a concessão de Incentivos Fiscais.
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DATA

03 de Setembro de 2014
20 de Novembro de 2014
20 de Novembro de 2014
20 de Novembro de 2014
20 de Novembro de 2014
20 de Novembro de 2014
20 de Novembro de 2014
25 de Novembro de 2014
26 de Novembro de 2014
11 de Dezembro de 2014
11 de Dezembro de 2014
24 de Março de 2015
30 de Julho de 2015
19 de Agosto de 2015
19 de Agosto de 2015
04 de Dezembro de 2015
04 de Dezembro de 2015
21 de Dezembro de 2015
20 de Janeiro de 2016
18 de Março de 2016
18 de Março de 2016
19 de Abril de 2016
06 de Julho de 2016
03 de Outubro de 2016
10 de Outubro de 2016
07 de Dezembro de 2016
08 de Dezembro de 2016
16 de Março de 2017
31 de Março de 2017
17 de Abril de 2017
13 de Setembro de 2017

ANEXOS – (LEIS COMPLEMENTARES – DECRETOS
PORTARIAS – INSTRUÇÕES NORMATIVAS E OUTROS)
Última atualização: Dezembro de 2018
ANEXOS

ASSUNTO

DATA

Decreto nº 10.456

Regula os Benefícios Fiscais do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza em
obediência a Lei Complementar Federal Nº 157, de 29 de dezembro de 2016.
Altera o artigo 1º, da Lei nº 3.658, de 16 de março de 2017, que Instituiu o Programa
de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais, Tributários e NãoTributários do Município de Feira de Santana.
Institui no Município de Feira de Santana-Bahia a Lei Geral Municipal da
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor
Individual (MEI), de que trata a Lei Complementar Federal 123 de 14 de dezembro
de 2006.
Nomeia os integrantes do Conselho Municipal do Contribuinte.

Decreto nº 10.537

Atualiza, sem aumento real, os valores para 2018, das tabelas de receita que especifica.

Decreto nº 10.688

Altera o vencimento da cota única do IPTU referente ao exercício de 2018.

19 de Abril de 2018

Decreto nº 10.755

21 de Junho de 2018

Decreto nº 10.942

Altera o vencimento da cota única do IPTU referente ao exercício de 2018.
Altera o vencimento da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente ao
exercício de 2018.
Altera o artigo 1º, da Lei nº 3.746, de 04 de outubro de 2017.
Dispõe sobre regras relativas à Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições
Financeiras – DES-IF, versão 3.1.
Enquadra novos contribuinte na condição de substitutos tributários.

Decreto nº 10.990

Atualiza, sem aumento real, os valores para 2019, das tabelas de receita que especifica.

Lei Complementar nº 107
Lei nº 3.746

Lei nº 3.767

Decreto nº 10.848
Lei nº 3.901
Decreto n° 10.919
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28 de Setembro de 2017
04 de Outubro de 2017

24 de Outubro de 2017
30 de Outubro de 2017
19 de Dezembro de 2017

06 de Setembro de 2018
23 de Novembro de 2018
23 de Novembro de 2018
05 de Dezembro de 2018
26 de Dezembro de 2018

DECRETO Nº 6.382 DE 28/02/2001
Estabelece o Calendário Fiscal de Tributos e Rendas do Município de FEIRA DE
SANTANA para 2002 e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso das
suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica do
Município, decreta:
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA (IPTU)
Artigo 1° O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU), é anual e poderá ser pago de uma só vez, até o dia 28 (vinte e
oito) de fevereiro do exercício, com redução de 20% (vinte por cento).
Artigo 2° O contribuinte que não efetuar o pagamento na
data do vencimento do crédito tributário estabelecido no artigo anterior, deverá
liquidá-lo em até 03 (três) parcelas mensais e consecutivas. Nesta hipótese, não
fazendo jus a redução de 20% (vinte por cento), prevista no artigo anterior.
§1°
O vencimento da primeira parcela ocorrerá no mesmo
prazo da cota única, e as outras, no último dia útil dos meses subsequentes.
§2° A parcela não paga no vencimento, somente poderá ser
recolhida com os acréscimos legais: multa de mora e juros de mora.
Artigo 3º Quando ocorrer o lançamento do imposto no curso
do exercício, os cálculos serão proporcionais ao número de meses restantes e o
pagamento será feito de uma só vez, até o trigésimo dia após o lançamento.
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Artigo 4° O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
(ISSQN), devido pelos prestadores de serviços, será recolhido até o dia 20 do mês
subsequente ao fato gerador.
§1°
O prazo deste artigo aplica-se também, para as
atividades sujeitas a valores fixos mensais, anuais ou regime de estimativa;
§2° Quanto às atividades sujeitas a valores fixos anuais, o
imposto será pago de uma só vez até o dia 30 de abril do exercício.
§3° Quando o contribuinte sujeito à alíquota fixa, não tiver
realizado movimento tributável no mês, deverá apresentar declaração informando
a ocorrência, no prazo previsto no "caput" deste artigo.
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Artigo 5° Esgotado os prazos previstos no artigo anterior, o
recolhimento somente poderá ser efetuado com os acréscimos legais.
Artigo 6° Quando se tratar de compensação de crédito e a
norma regulamentadora não dispuser a respeito, o recolhimento do imposto não
compensado no mês será feito até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador.
DA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA (RFISSQN)
Artigo 7° Nos casos de retenção na fonte, o recolhimento do
imposto deverá ser efetuado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
retenção.
Parágrafo único.
A retenção na fonte não será efetuada
quando o prestador de serviços, inscrito no Cadastro Municipal, recolher o imposto
através de valor fixo.
DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO ( TLL)
Artigo 8° A Taxa de Licença de Localização (TLL) deverá ser
paga no ato do licenciamento do contribuinte, para inscrição no Cadastro do
Município.
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF)
Artigo 9° A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), é
lançada anualmente, e será paga de uma só vez até o último dia útil do mês de
março do exercício ou em parcelas, no máximo de três, respeitando o valor mínimo
e atualizadas monetariamente segundo índices oficiais.
§1° O contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez,
até a data do vencimento, gozará de redução de 5% (cinco por cento);

§2°
Nos casos de atividade exercida em caráter
eventual, o pagamento far-se-á antecipadamente;
§3° A parcela não paga no vencimento, somente poderá
ser recolhida com os acréscimos legais: multa de mora e juros de mora.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo único. Excepcionalmente, neste exercício, os
tributos municipais descritos neste Decreto, vencidos no mês de fevereiro,
exceto o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, nas situações onde
o contribuinte pagará o imposto tendo como base de cálculo o preço cobrado
pela prestação dos serviços, poderão ser pagos até o dia 12 de março de
2001.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 10. Decorridos os prazos para pagamento fixados
neste Decreto, o débito será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com as
normas e prazos estabelecidos no Código Tributário e de Rendas do Município
de Feira de Santana.
Artigo 11. Salvo disposição em contrário, todos os prazos
fixados neste Decreto contam-se por dias corridos, excluindo o do início e
incluindo o do vencimento, mas se o término recair em dia considerado não
útil, ter-se-á o vencimento prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
Artigo 12. Este Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2001.
GABINETE DO PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA, em 28/02/2001
___________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
__________________________
Geraldo de Oliveira Sampaio Filho
Chefe do Gabinete do Prefeito
______________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 6.384, DE 12 DE MARÇO DE 2001.

Estabelece critérios para classificação de
Pequenas, Médias e Grandes empresas.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas do Artigo 86, IX, da Lei
Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 140, § 1° da Lei
Complementar n° 3, 22/12/2000, que institui o Novo Código Tributário e de Rendas do
Município de Feira de Santana.
DECRETA:
Artigo 1º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para
classificação das pessoas jurídicas com atividade econômica no Município:
I – PEQUENA EMPRESA: empresa composta de pessoa (s) física (s) ou jurídica (s) cujo capital
social totalmente subscrito e integralizado não ultrapasse, em moeda corrente nacional, o valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
II – MÉDIA EMPRESA: empresa composta de pessoa (s) física (s) ou jurídica (s) cujo capital
social totalmente subscrito e integralizado não ultrapasse, em moeda corrente nacional, fique
acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até 100.000,00 (cem mil reais);
III – GRANDE EMPRESA: empresa composta de pessoa (s) física (s) ou jurídica (s) cujo
capital social totalmente subscrito e integralizado não ultrapasse, em moeda corrente nacional,
fique acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
Parágrafo único – Na condição prevista no Inciso III, se encontra, também, a empresa
constituída sob a forma de sociedade por ações.
Artigo 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de março de 2001.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 6.400 de 06 de abril de 2001
Determina a base de cálculo para pagamento
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza pelos estabelecimentos particulares
de ensino de qualquer grau e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições, em especial as que lhe são conferidas pelo Artigo121, da
Lei Complementar nº 03, de 22 de dezembro de 2000, que instituiu o Código Tributário e de
Rendas do Município e inciso IX do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA
Artigo 1° –Na prestação de serviços efetuada pelos estabelecimentos
particulares de ensino de qualquer grau o Imposto Sobre Serviços – ISS terá como base de
cálculo o preço do serviço, que será aferido considerando-se:
I – O valor da anuidade ou mensalidade multiplicada pela quantidade de alunos matriculados,
inclusive taxas de inscrição e/ou matrículas;
II – O valor das receitas, quando incluídas nas anuidades ou mensalidades oriundas de:
a) fornecimento de material escolar, exclusive livros;
b) fornecimento de alimentação.
III – O valor da receita do transporte de alunos;
IV – O valor de outras receitas obtidas, inclusive os valores acrescidos e
os encargos de qualquer natureza, ainda que de responsabilidade de terceiros.
Parágrafo único – O disposto no inciso II não se aplica aos casos em que o contribuinte estiver
cadastrado para recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
hipótese em que o mesmo deverá fazer prova de regular pagamento do mencionado imposto.
Artigo 2º –É obrigatória a utilização de escrita mercantil, com vistas ao
recolhimento do imposto previsto neste Decreto.
Artigo 3º – O recolhimento à Fazenda Municipal deverá ser efetuado
segundo as datas estabelecidas pelo regulamento do imposto.
Artigo 4º –Ultrapassada a data prevista para pagamento do imposto, o
contribuinte só poderá recolher o tributo com os acréscimos legais, ficando, ainda, sujeito à
lavratura do auto de infração.
Artigo 5º – Ficam os estabelecimentos de ensino obrigados a entregar, até o último dia útil do
mês de maio de cada ano, à Secretaria da Fazenda Municipal, a relação dos alunos
matriculados por série e turno, assim como fornecerem aos alunos nota fiscal de prestação de
serviços, quando da cobrança das mensalidades escolares.
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Artigo 6º – O descumprimento das obrigações constantes neste Decreto implicará em
advertência ao estabelecimento infrator por parte do Poder Público e, no caso de
reincidência, cancelamento da licença de funcionamento no ano subsequente.
Artigo 7º – Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de maio de 2001,
revogando-se as disposições em contrário..

Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de abril de 2001.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.409 de 17 de abril de 2001
Estabelece critérios de estimativa da
base de cálculo para pagamento do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza pelos estabelecimentos de
motéis e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,no
uso das suas atribuições, especialmente as que lhe são conferidas pelo inciso IX, do artigo 86
da Lei Orgânica do Município e pelo artigo 121 da Lei Complementar nº 03, de 22 de dezembro
de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana,
DECRETA
Artigo 1° – Os motéis localizados no Município de Feira de Santana passarão a
pagar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com base na receita estimada de acordo com
este Decreto, relativamente ao número de suítes, apartamentos e quartos que possuam e aos
respectivos preços de diária.
Artigo 2º – A receita é estimada com base no preço do serviço de hospedagem,
que é igual ao produto da taxa média de ocupação diária de 1 (uma vez) do número de suítes,
apartamentos e quartos que possuam e os respectivos preços de diárias.
Artigo 3º – Com base na estimativa diária da receita calculada na forma do artigo
anterior, o lançamento do imposto será efetuado mensalmente, por declaração do contribuinte, através
do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e recolhido no dia 20 do mês subsequente ao fato
gerador.
Artigo 4º – Além dos dados indispensáveis ao correto preenchimento do “DAM”,
dele deve constar obrigatoriamente no campo destinado a “outras informações” o preço da diária de
hospedagem, cobrado pela ocupação de suítes, apartamentos e quartos, sob pena de ser o referido
documento recusado no ato de pagamento do tributo.
Artigo 5º – Os Documentos de Arrecadação Municipal (DAM), já referidos,
passarão a integrar o documentário fiscal do contribuinte durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da
data de publicação deste Decreto.
Artigo 6º – Enquanto perdurar o regime de estimativa, os estabelecimentos
enquadrados neste Decreto ficam obrigados à emissão de Nota Fiscal e da escrituração do Livro de
Registro de Prestação de Serviços.
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Artigo 7º – É facultado ao contribuinte reclamar contra o sistema de estimativa
definido neste Decreto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua publicação.
Artigo 8º – Quando ocorrer reclamação do regime de estimativa o Departamento
de Administração Tributária na instrução do processo levará em consideração o seguinte:

municipal;

I – Informações fornecidas pelo contribuinte;
II – resultado da pesquisa e investigações procedidas inloco pela administração

III – levantamento de dados estatísticos, publicações e informações sobre a
atividade, provenientes de várias fontes;
IV – despesa efetuada no período e o resultado financeiro da empresa do mesmo
porte da reclamante.
Artigo 9º - Verificada qualquer diferença decorrente da reclamação entre o
montante do imposto recolhido por estimativa e o efetivamente devido, a mesma será:
I – recolhida dentro de 30 (trinta) dias, contados da data do encerramento do
exercício ou período considerado, quando esta diferença for devida pelo contribuinte.
II – restituída de ofício ou mediante requerimento do contribuinte, quando o
crédito for deste.
Artigo 10 – O presente Decreto entrará em vigor a partir de 1º de maio de 2001,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de abril de 2001.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.410 de 17 de abril de 2001
Regulamenta o Regime de Estimativa
para a prestação de serviços de
diversões públicas que indica e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia,no uso das suas atribuições, especialmente as que lhe são conferidas pelo inciso
IX, do artigo 86 da Lei Orgânica do Município e pelo artigo 121 da Lei Complementar
nº 03, de 22 de dezembro de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do
Município de Feira de Santana,

DECRETA
Artigo 1° – Os prestadores dos serviços de diversões públicas,
enquadrados no item 59, alínea “d”, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº
03, de 22 de dezembro de 200, estão sujeitos à estimativa da base de cálculo para
efeito de apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), exceto no
que se refere à receita proveniente da transmissão, mediante a compra de direito, pela
televisão ou pelo rádio.
Artigo 2º – Para os serviços de bailes, shows, festivais, recitais e
congêneres, a base de cálculo estimada será de 60% (sessenta por cento) do produto
do número de ingressos confeccionados ou da capacidade de lotação do local onde for
prestado o serviço, pelos seus respectivos preços.
Parágrafo único – O imposto calculado na forma deste artigo será
recolhido nos seguintes prazos:
I – até 72 (setenta e duas) horas antes da realização do evento,
nos casos de contribuintes detentores de inscrição municipal;
II – no momento da autenticação, autorização ou declaração dos ingressos postos à
venda nos demais casos.
Artigo 3º – O promotor do evento, ou a Administração Municipal,
poderá, até 24 horas antes da realização do evento, solicitar a verificação específica da
receita auferida com a presença do agente fiscal na bilheteria do evento.
Artigo 4º – O Contribuinte deverá comprovar junto ao
Departamento de Administração Tributária o recolhimento do imposto no período
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do evento.
Artigo 5º – Fica o contribuinte obrigado a utilizar ingressos
autenticados, com indicação do valor respectivo, nome e data da realização do evento.
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Artigo 6º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de abril de 2001.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES

Chefe de Gabinete do Prefeito

Secretário Municipal da Fazenda
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LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2001
Modifica a LEI COMPLEMENTAR Nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, que instituiu o Código
Tributário e de Rendas do Município de Feira de
Santana.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições. Faço

saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar nº 04/2001, de autoria
deste Poder Executivo, decreta e Eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - A Lei Complementar nº 03/00, de 22 de dezembro de 2000,
que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, passa a viger com as
seguintes alterações:
I –O § 4º, do Artigo 8º, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, até 31 de dezembro
de 2001, prazos e condições de parcelamento diversos daqueles constantes deste artigo.
II –Acrescente-se ao inciso II do Artigo 129:
f) As empresas que explorem atividade de caráter INDUSTRIAL, cujo
faturamento bruto no exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais);
g) As empresas que explorem atividade de caráter COMERCIAL, cujo
faturamento bruto no exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões
de reais);
h) As empresas que explorem o ramo de SUPERMERCADOS, cujo
faturamento bruto no exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões
de reais).
III – O inciso II, do Artigo 158, passa a vigorar com a seguinte
redação:
II – Anualmente, em data a ser definida pelo Poder Executivo, ou quando da renovação anual da
licença.
IV – A Tabela de Receita nº II – ISS, do Artigo 112 passa a vigorar com a seguinte redação:
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TABELA DE RECEITA Nº II
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
ARTIGO 112
(tabela superada)

Atualizada conforme Decreto nº 9.428, de 09 de Dezembro de 2014
CÓD.
01
02
03
04

05
06

ESPECIFICAÇÕES
Execução de obras hidráulicas ou de construção civil, sobre o preço dos
serviços
Profissionais autônomos de nível superior, por profissional e por ano
Profissionais autônomos de nível não superior, por profissional e por ano

%

R$

5,0

Sociedades que prestam serviços a que se referem nos itens 1,4,7,89 e 91, da
Lista anexa, em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou
não, que preste serviço em nome da empresa, por profissional habilitado e
por mês
Sociedades que prestam serviços a que se referem nos itens 24,51,87,88 e 90,
da Lista anexa, em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado
ou não, que preste serviço em nome da empresa, por profissional habilitado e
por mês
Demais prestações de serviços de qualquer natureza
5,0

244,87
122,44
102,08

38,15

V – O Artigo 113 passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 113. Para efeito da ocorrência do fato gerador, considera-se
como local da prestação de serviços:
I – o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do
domicílio do prestador;
II – no caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação do
serviço.
§ 1º Considera-se estabelecimento prestador:
I – o local onde são exercidas as atividades de prestação de serviços,
seja matriz, filial, sucursal, escritório de representação, contato ou semelhante,
independentemente do cumprimento de formalidades legais ou regulamentares.
II – os locais onde forem exercidas as atividades de prestação de
serviços de natureza itinerante, enquadradas como de diversões públicas.
§ 2º Presume-se a existência de estabelecimento prestador à ocorrência
de ao menos uma das seguintes situações:
I – manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e
equipamentos necessários à realização dos serviços;
II – estrutura organizacional ou administrativa;
III – indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
IV – permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração
econômica de atividades de prestação de serviços, exteriorizada através de:
a)
indicação do endereço em imprensa, formulários ou
correspondências;
b)
locação de imóvel;
c)
propaganda ou publicidade;
d)
contas de telefone e fornecimento de energia elétrica e água em
nome do prestador ou seu representante;

V – inscrição nos órgãos previdenciários;
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§ 3º Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado
autônomo para efeito do cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
VI – O Artigo 156º passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 156. São isentos da taxa:
I – o vendedor ambulante de jornal quando for menor de 18 anos;
II – o vendedor de artigos de artesanato doméstico e arte popular de sua
própria fabricação sem auxílio de empregado;
III – cegos, mutilados, excepcionais, inválidos e deficientes físicos, que
exerçam individualmente o pequeno comércio ou prestação de serviços;
IV – os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, comprovadamente
impedidos de exercer outra profissão ou atividade;
V – os reconhecidamente miseráveis, assim considerados os que não
atinjam renda “per capita” correspondente a 1/6 de salário mínimo vigente, mediante atestado
expedido pela Secretaria de Desenvolvimento Comunitário do Município.
VI – os vendedores ambulantes de bilhetes de loteria;
VII – engraxates ambulantes;
VIII – as entidades que se dediquem exclusivamente à pratica do esporte
amador.
Parágrafo único – As isenções serão concedidas unicamente a pessoas
domiciliadas no Município, mediante requerimento acompanhado da documentação prevista
em regulamento.
VII – O Artigo 175 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 175. Quando não for possível a obtenção do custo unitário, para
a fixação do preço, serão considerados o custo total do serviço verificado no último exercício,
a flutuação nos preços de aquisição dos fatores de produção de serviço e o volume de serviço
prestado e a prestar.
Parágrafo único – “O volume do serviço será medido, conforme o caso,
pelo número de utilidades produzidas ou fornecidas, pela média de usuários atendidos e outros
elementos pelas quais se possa apurá-lo.”
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de junho de 2001.
GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito

JOSE RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.462, DE 27 DE AGOSTO DE 2001.

REVOGADO PELO DECRETO Nº 7.939, DE 09 DE FEVEREIRO DE
2010.
Redação original:

Artigo 1ºOs tomadores de serviços que realizarem a retenção do
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA fornecerão ao prestador
de serviço o recibo de retenção na fonte do valor do imposto e deverão encaminhar à
Secretaria Municipal da Fazenda, as informações objeto da retenção do aludido
imposto, até o décimo dia útil do mês subsequente à retenção.
Artigo 2º Este decreto entra em vigor a partir de 01 de setembro de
2001, ficando revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO No. 6.466, 05 DE SETEMBRO DE 2001.
Nomeia os integrantes do Conselho Municipal de Contribuintes
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, especialmente as dispostas no Artigo 3o, da Lei Municipal No. 1.418, de 30 de
abril de 1991.
Considerando as modificações nas representações das entidades governamentais, bem
como as indicações das entidades representativas dos contribuintes,
DECRETA
Artigo 1o. Ficam nomeadas para compor o Conselho Municipal do
Contribuinte as seguintes pessoas :
I-Presidente:
a) Renato Dias Lima
II - Conselheiros que representam a Prefeitura Municipal:
a) Anilton Santana de Melo - Titular;
b) Ana Rita Teixeira de Oliveira - Suplente;
c) João Batista Pereira - Titular;
d) Marilene de Lima Leite - Suplente;
e) Waldir Vieira da Costa - Titular;
f) Roberto Guimarães Nunes - Suplente;
g) Antônio Carlos Santana de Melo - Titular;
h) Walter Bastos Silva Filho - Suplente.
III - Representando a Ordem dos Advogados do Brasil :
a) Marcelo Cohin Saback de Oliveira - Titular;
b) Edvan Camilo da Silva - Suplente.
IV - Representando a Associação Comercial de Feira de
Santana:
a) José Alexandrino de Souza - Titular;
b) Gercino Alves da Silva - Suplente.
V - Representando o Centro das Indústrias de Feira de Santana
:
a) Eliana Almeida Pereira - Titular;
b) Antônio Geraldo Moraes Pires - Suplente.
IV - Representando a Federação das Associações de Moradores
de Feira de Santana:
a) Claudemiro Campos Suzart - Titular;
b) Edson Queiroz dos Santos - Suplente.
IV - Representando a Procuradoria Geral do Município:
a) Wilson Suzart Freitas.
Artigo 2o. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal, 05 de setembro de 2001.

José Ronaldo de Carvalho
Prefeito

Joaquim José Bahia
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Antonio de Moraes Lucena

Geraldo de Oliveira Sampaio Filho

Procurador Geral do Município

Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 6.491 de 31 de OUTUBRO de 2001
Constitui a COMISSÃO MUNICIPAL DE
VALORES IMOBILIÁRIOS com função
de atualizar Planta Genérica de Valores.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições, especialmente aquelas previstas no § 1º, do Artigo
84, da Lei Complementar Nº 03, de 22 de dezembro de 2000, e no inciso IX, do Artigo
86, da Lei Orgânica do Município,
Considerando as indicações dos órgãos vinculados ao Poder Público e das entidades
não-governamentais,
DECRETA:
Artigo 1.Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, para
comporem a Comissão Municipal de Valores Imobiliários, com o fim de proceder à
atualização da Planta Genérica de Valores, da área urbana do Município para efeito
de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano.
I)
Representando a Secretaria Municipal da Fazenda:
a) Expedito Campodônio Eloy – Titular;
b) Paulo Roberto Costa Nunes – Suplente.
II) Representando a Secretaria Municipal de Planejamento:
a) Arcenio José Oliveira – Titular;
b) Herval da Silva Moura – Suplente.
III) Representando a Procuradoria Geral do Município:
a) Cícero Brito de Magalhães – Titular;
b) Wilson Suzart Freitas – Suplente.
IV) Representando a OAB – Subseção de Feira de Santana:
a) Nilton Bellas Vieira – Titular;
b) Misael Ferreira de Cerqueira – Suplente.
V) Representando a Federação das Associações dos Moradores de Feira de Santana:
a) Edson Queiroz dos Santos – Titular;
b) Sonia da Silva Santos – Suplente.
VI) Representando a Associação Comercial de Feira de Santana:
a) Cloves Lopes Cedraz – Titular;
b) Luiz Henrique Mercês Santos – Suplente.
VII) Representando o Sindicato dos Contabilistas de Feira de Santana:
a) Olegário Santos de Souza – Titular;
b) Djalma de Oliveira Pereira – Suplente
VIII) Representando o Conselho Regional de Corretores de Imóveis:
a) Antonio Marcello Ricci de Araújo – Titular;
b) Ottan Soares de Souza – Suplente.
IX) Representando a Caixa Econômica Federal:
a) José Gilberto Bastos Reis – Titular;
b) Edmilson Assis de Oliveira – Suplente.
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Parágrafo único – A presidência será exercida pelo Representante
Titular da Secretaria Municipal da Fazenda, sendo relator o Representante Titular da
Secretaria Municipal de Planejamento, e terá o prazo de 30 (trinta) dias para a
conclusão dos trabalhos.
Artigo 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 31/10/2001.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
Secretário Municipal de Planejamento
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DECRETO Nº 6.499, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2001
Dispõe sobre o recolhimento do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza devido pelas
prestações realizadas no mês de novembro de 2001.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso das suas atribuições que
lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Artigo 1. Os contribuintes regularmente inscritos no Cadastro
Fiscal Geral de Contribuintes do Município de Feira de Santana, poderão optar pelo
recolhimento do imposto referente às prestações realizadas no mês de novembro de
2001 em duas parcelas mensais e consecutivas, a saber:
I – a primeira parcela, equivalente ao montante de 50% (cinqüenta
por cento) do imposto devido, até o dia 31 de janeiro de 2002.
II – a segunda parcela, referente ao saldo remanescente, até o dia
28 de fevereiro de 2002.
Artigo 2.
Excluem-se do disposto no artigo anterior os
contribuintes que não estiverem em dia com suas obrigações tributárias perante este
Município.
Artigo 3. Uma vez constatada a regularidade do pedido, o
funcionário responsável autorizará o recolhimento nos prazos fixados no Artigo 1º,
mediante aposição de visto nos respectivos documentos de arrecadação,
independentemente de formalidades.
Artigo 4. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 DE NOVEMBRO DE 2001
___________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
____________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do

_____________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Prefeito Secretário Municipal da Fazenda
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LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2001
Altera, acrescenta e revoga dispositivos
da LEI COMPLEMENTAR Nº 3, de 22 de
dezembro de 2000, que instituiu o Código
Tributário e de Rendas do Município de
Feira de Santana e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições.
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar nº 08/2001, de autoria
deste Poder Executivo, decreta e Eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Lei Complementar nº 03/2000, de 22 de dezembro de 2000,
que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, com as modificações
promovidas pela Lei Complementar nº 08, de 28/06/01, passa a viger com as seguintes alterações:
I – ficam revogados os §1º, §2º, §3 º e § 4º, do art. 8º;
II -fica revogada a alínea “b”, do inciso VI, do art. 23;
III - o § 6º, do art. 116, passa a vigorar com a seguinte redação:
“O contribuinte terá que comprovar, por documentação fiscal, a compra
e aplicação de todo material da obra.”
IV –acrescente-se ao inciso II, do art. 129, a seguinte alínea:
“i) as empresas seguradoras”.
V –fica revogado o § 1º do art. 129.
VI - o § 4º, do art. 129, passa a vigorar com a seguinte redação:
“No caso de o serviço tratar de construção civil ou reforma, fica
autorizado a substituto tributário a não efetivar a retenção sobre os valores correspondentes aos
materiais empregados na obra, desde que seja anexada à nota de serviços emitida pelo construtor uma
cópia da nota fiscal de aquisição do material empregado”.
VII - o § 5º, do art. 129, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Nas hipóteses do parágrafo antecedente, e do § 6º do art. 116, quando
o valor do abatimento for superior a 50% (cinquenta por cento) do total da nota fiscal, ficará a empresa
obrigada a solicitar junto a Secretaria Municipal da Fazenda, autorização prévia e por escrito desde que
comprove através de laudo técnico do engenheiro responsável pela obra, a utilização efetiva de material
superior a esse percentual”;
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VIII – Acrescente-se ao art. 129, os seguintes parágrafos:
§ 9º. excepcionalmente, por relevante interesse público, fica o
Poder Executivo autorizado a habilitar outras empresas como Substitutos Tributários,
independentemente dos critérios previstos neste artigo.
§ 10.fica o poder executivo autorizado a desenquadrar quaisquer
empresas da qualidade de Substituto Tributário, sempre que julgar conveniente para a
obtenção de melhores resultados da Administração Tributária.
§ 11.na hipótese de prestação de serviços em regime de
subcontratação ou de subempreitada fica atribuída aos substitutos tributários a
responsabilidade pela retenção do imposto devido por:
I - empreiteiros ou subempreiteiros;
II - contratados ou subcontratados".
§ 12. ficam excluídos da retenção estabelecida

neste artigo, como Substitutos Tributários, os seguintes casos:
I - os serviços pr es tados por prof issional aut ônomo
que comprovar a inscrição no Cadastro de Contribuinte de qualquer Mun ic ípio,
cujo regime de reco lhimento do ISS é f ixo anua l;
II - os serviços prest ados pelas soc ie dades civis, cujo
regime de recolhimento do ISS é f ixo mensal.
§ 13. - o regime de retenção do ISS adotado pelo Município de
Feira de Santana não exclui a responsabilidade subsidiária do prestador do serviço pelo
cumprimento total ou parcial da obrigação tributária respectiva, nas hipóteses de não retenção
ou quando realizada a menor do quanto devido.
§ 14. -o não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
contribuinte substituto ao recolhimento do imposto atualizado monetariamente, acrescido dos
juros de mora e das multas previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório
e formal, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, das medidas de garantia e das demais
sanções cabíveis.

IX – o parágrafo único, do art. 227, passa a ter a seguinte
redação:
“Fica o Poder Executivo autorizado a não executar débitos de
valores inferiores a R$300,00 (trezentos reais)”, salvo quando em conjunto com outros débitos
de responsabilidade do mesmo contribuinte”.
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X- a Tabela de Receita Nº 1, pertinente a alíquotas do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), prevista no Art. 89,
passa a ter a seguinte composição:

(alterada)
CÓD.
01
02
03
04
05
06
07

ESPECIFICAÇÕES
Prédio de ocupação residencial
Prédio de ocupação comercial, industrial e serviços
Terreno não edificado, situado em logradouro dotado de calçamento ou
pavimentação feita exclusivamente pelo poder público e que não seja
murado
Terreno não edificado, situado em logradouro dotado de calçamento ou
pavimentação, feita exclusivamente pelo poder público e que sejam
murados
Terreno não edificado em que houver construção em ruína, incendiada,
paralisada, bem como inadequada à situação, às dimensões ou a
utilização dele.
Terreno não edificado, ressalvado o disposto no item anterior, que não
seja murado
Terreno não edificado, situado em logradouro não dotado de
calçamento ou pavimentação e que seja murado

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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%
0,5
1,0
3,0
2,5
2,0
1,8
1,5

XI- a Tabela de Receita Nº VI – PARTE “B” passa a ter a seguinte composição:
TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS – TLP
DOS MEIOS DE PUBLICIDADE
(alterada)

Atualizada conforme Decreto nº 9.428, de 09 de Dezembro de 2014
I – NO ESTABELECIMENTO
a)
Relativa ao estabelecimento ou profissão, por ano
b) de terceiros, na parte interna ou externa do estabelecimento, qualquer espécie,
por unidade, por ano.
II – EM OU COM VEÍCULOS
a) na parte interna ou externa do veículo, qualquer espécie ou quantidade, por
veículos e por ano.
c) em veículos destinados a Qualquer modalidade de publicidade, sonora ou
escrita, por veículo e por ano.
III – BALÕES E BOLAS
a) Exposição Terrestre. Por unidade e por dia.
b) Conduzidas por aviões ou equivalentes. Por unidade e por dia.
IV– Em cinema, teatros, circos, boites e similares, por meio de projeção de filmes ou
dispositivos, por sessão de exibição.
V - RELÓGIO DIGITAL.
VI – Publicidade em placas, painéis, cartazes, letreiros, tabuletas, faixas e similares,
colocados em terrenos, tapumes, platibandas, andaimes, muros telhados, paredes,
terraços, jardins, cadeiras, bancos, toldos, mesas, campos de esporte, clubes,
associações, qualquer seja o sistema de colocação, desde que visíveis de qualquer
via ou logradouro público, inclusive rodovia, estrada e caminho federal, estadual e
municipal, em locais permitidos pelo Município, com autorização do proprietário, por
ano e por metro Quadrado.
VII – Publicidade por meio de projeção de filmes, dispositivos ou similares em vias ou
logradouros públicos, por dia.
VIII - Outdoor, por m2 e por ano
IX - Outros meios:
a) aparelho portátil, por pessoa e por ano
b) bandas, shows, similares, por mês
c) panfletos ou qualquer espécie de impresso, por distribuição/dia...
d) serviços de auto-falantes, por ano

EM R$
27,71
41,56
128,94
383,62
10,66
127,87
7,46
127,87

13,85

27,71
3,73
27,17
136,40
15,98
272,79

e) letreiros, placas e outras conduzidos por pessoa ou por veículo, por m2 e por mês

13,85
f) outros não relacionados acima, por ano
136,40
NOTA: O valor cobrado da TLP – Meios de publicidade, quando envolver propaganda aposta exclusivamente no
estabelecimento do contribuinte, não poderá exceder o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor cobrado a titulo
de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
Ar t. 2 º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de dezembro de 2001.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
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LEI Nº 2.303, de 27/12/2001
“Edita a Planta Genérica de Valores,
regula a forma de apuração do valor venal
de imóveis para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial
Urbana
e
dá
outras
providências.”
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 022/2001,
de autoria deste Poder Executivo, decreta e Eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Ficam aprovadas a Planta Genérica de Valores e as
Tabelas de Preços Imobiliários e de Construções a serem utilizadas a partir de 1º de
janeiro de 2002 para a fixação, observadas as demais disposições desta Lei, dos
valores venais dos imóveis urbanos situados neste Município, e que servirão de base
de cálculo para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU).
Artigo 2º - A apuração do valor venal dos imóveis urbanos, para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU), no exercício de 2002 e nos subseqüentes, será obtida pela soma dos valores
venais do terreno e da construção, se houver, de conformidade com as normas e
métodos ora fixados e com as tabelas de Avaliação Imobiliária que constituem Anexos
desta Lei, da seguinte forma:
I – Anexo I - Tabela Genérica de Valores de Terrenos por metro
quadrado;
II – Anexo II - Tabela de Tipos e Padrões de Construção;
III – Anexo III - Tabela de Valores de metro quadrado de
Construção;
IV – Anexo IV - Tabela de Fatores de Depreciação de acordo com
a Idade da Construção;
V – Anexo V - Tabela das Alíquotas Variáveis Prediais e
Territoriais;
VI – Anexo VI - Tabela de Correção para Valor do Terreno conforme
as características do imóvel.
Artigo 3º - Na definição do valor venal dos imóveis urbanos serão
aplicadas as tabelas constantes dos Anexos desta Lei, de forma conjunta e integrada.
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Artigo 4º - Para determinação do valor relativo ao metro
quadrado em logradouros que venham a ser criados ou não indicados nas tabelas
próprias, constantes no Anexo I desta Lei, será utilizada a média dos valores atribuídos
nas seções imediatamente anterior e posterior.
Artigo 5º- Caso o contribuinte discorde do valor atribuído ao
imóvel para cálculo do tributo, poderá requerer à administração municipal que seja
procedida uma avaliação especial na forma do artigo 87, do código tributário do
município de feira de santana.
Parágrafo único–Caso a avaliação especial resulte na
confirmação do valor atribuído inicialmente ao imóvel, o requerente estará obrigado a
recolher ao erário municipal a tarifa correspondente ao procedimento.
Artigo 6º - Nos exercícios subseqüentes a 2002, caso não
seja expedido novo Mapa de Valores Genéricos, os valores venais dos imóveis serão
reajustados anualmente com base nos índices oficiais de atualização divulgados pelo
Governo Federal.
Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2002, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de dezembro de 2001.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

137

TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
(ALTERADA PELA LEI 3.429, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013)

ANEXO II – Projeto de Lei n° 022/2001

TIPO 1 - CASA
PADRÃO "A"
Arquitetura modesta; vãos pequenos; esquadrias pequenas e simples de ferro ou madeira.
 Estrutura de alvenaria simples.
 Acabamento externo: sem revestimento ou com revestimento rústico.
 Acabamento interno: paredes rebocadas; pisos de cimento ou cerâmica comum; forro simples ou
ausente, pintura.
 Dependências: máximo de três dormitórios.
 Instalações elétricas e hidráulicas: mínimas.
PADRÃO "B"
Arquitetura modesta; vãos pequenos; esquadrias pequenas e simples de ferro ou madeira.
 Estrutura de alvenaria ou de concreto armado revestido.
 Acabamento externo: paredes rebocadas.
 Acabamento interno: paredes rebocadas, pisos de cerâmica ou tacos;
forro de laje, pintura.
 Dependências: máximo de quatro dormitórios; banheiro interno com até três peças,
eventualmente quarto para empregada, eventualmente abrigo para carro.
 Instalações elétricas e hidráulicas: simples e reduzidas.
PADRÃO "C"
 Arquitetura simples; vãos médios (3 a6 m); esquadrias comuns de ferro, madeira ou alumínio.
 Estrutura de alvenaria.
 Acabamento externo: paredes rebocadas ou revestidas com pastilhas, litocerâmicas ou pedras brutas;
pintura à látex.
 Acabamento interno: paredes rebocadas, massa corrida, azulejos simples; pisos cerâmicos, tacos ou
carpete; forro de laje; armários embutidos; pintura à látex ou similar.
 Dependências: até dois banheiros internos, eventualmente um WC externo; área de serviço, geralmente com quarto de
empregada; abrigo para carro.
 Instalações elétricas e hidráulicas: compatíveis com o tamanho da edificação.
PADRÃO "D"
 Arquitetura: preocupação com estilo e forma; vãos grandes; esquadrias de madeira, ferro ou alumínio.
Estrutura de alvenaria, concreto armado revestido ou aparente.
 Acabamento externo: revestimento condicionado geralmente pela arquitetura, com emprego comum de:
massa fina, pedras, cerâmicas, revestimentos que dispensam pintura; pintura à látex, resinas ou similar.
Acabamento interno: massa corrida, azulejos decorados, lambris de madeira; pisos cerâmicos, de pedras
polidas,tábuas corridas, carpete; forro de laje ou madeira nobre; armários embutidos; pintura à látex ou similar.
Dependências: três ou mais banheiros com louças e metais de boa qualidade; pelo menos duas das seguintes
dependências: escritório, sala de TV ou som, biblioteca, área de serviço, abrigo para dois ou mais carros,
salão de festas, salão de jogos, jardim de inverno.
Dependências acessórias: podendo ter até três das seguintes: jardins amplos, piscina, vestiário, sauna, quadra esportiva.
Instalações elétricas e hidráulicas: completas e compatíveis com o tamanho da edificação.
PADRÃO "E"
 Arquitetura: prédio isolado com projeto arquitetônico especial e personalizado; vãos grandes; esquadrias de
madeira, ferro, alumínio ou alumínio anodizado, de forma, acabamento ou dimensões especiais.
 Estrutura de alvenaria, concreto armado revestido ou aparente.
 Acabamento externo: revestimento condicionado geralmente pela arquitetura, com emprego comum de: massa
fina, pedras, cerâmicas, revestimentos que dispensam pintura; pintura à látex, resinas ou similar.
 Acabamento interno: requintado, com massa corrida, azulejos decorados lisos ou em relevo, lambris de madeira;
pisos cerâmicos, de pedras polidas, tábuas corridas, carpete; forro de laje ou madeira nobre; armários
embutidos; portas trabalhadas; pintura à látex, resinas ou similar.
 Dependências: vários banheiros completos com louças e metais de primeira qualidade, acabamento esmerado;
caracterizando-se, algumas vezes, pela suntuosidade e aspectos personalizados; pelo menos três das
seguintes dependências: escritório, sala de TV ou som, biblioteca, área de serviço, abrigo para dois ou mais
carros, salão de festas, salão de jogos, jardim de inverno.
 Dependências acessórias: três ou mais das seguintes: jardins amplos, piscina, vestiários, sauna, quadra esportiva.
 Instalações elétricas e hidráulicas: completas e compatíveis com o tamanho da edificação.
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TIPO 2 - APARTAMENTOS
PADRÃO "A"
 Arquitetura modesta; vãos pequenos; esquadrias pequenas e simples de ferro ou madeira.
 Estrutura de alvenaria auto-portante ou de concreto armado.
 Acabamento externo: sem revestimento ou com revestimento simples.
 Acabamento interno: revestimento rústico; piso cimentado.
 Dependências: ausência de quarto para empregada; ausência de garagem individual
 Instalações elétricas e hidráulicas: mínimas; aparentes.

PADRÃO "B"
 Arquitetura modesta; vãos e pequenos; esquadrias pequenas e simples de ferro ou madeira.
 Estrutura de alvenaria auto-portante ou de concreto armado.
 Acabamento externo: paredes rebocadas.
 Acabamento interno: paredes rebocadas, azulejos até meia altura; pisos de cerâmica ou tacos.
 Dependências: até dois dormitórios; eventual existência de vagas de
uso comum para estacionamento; eventualmente com quarto de empregada.
 Elevadores: existência condicionada, em geral, pelo número de pavimentos.
 Instalações elétricas e hidráulicas: simples e reduzidas.

PADRÃO "C"
 Arquitetura simples; vãos e aberturas médios; esquadrias de ferro, madeira ou alumínio.
 Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente.
 Acabamento externo: paredes rebocadas, revestidas com pastilhas; pintura à látex ou similar.
 Acabamento interno: paredes rebocadas, massa corrida, azulejos simples ou decorados; pisos
cerâmicos, granilite ou similares, tacos, carpete; pintura à látex ou similar.
 Dependências: até três dormitórios; até dois banheiros; geralmente com quarto de
empregada; até uma vaga de garagem por apartamento.
 Dependências acessórias de uso comum: salão de jogos, jardins, "play-ground".
Elevadores: de uso comum, servindo a dois ou mais apartamentos por andar, eventualmente sem
elevador.
 Instalações elétricas e hidráulicas: compatíveis com o tamanho da edificação.

PADRÃO "D"
 Arquitetura: preocupação com estilo e forma; normalmente com sacada; eventualmente apartamentos
duplex ou diferenciados de cobertura; esquadrias de ferro, madeira, alumínio ou alumínio anodizado.
 Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente.
 Acabamento externo: paredes rebocadas, relevos ou revestimentos que dispensam pintura; pintura à
látex, resinas ou similares.
 Acabamento interno: fino, com massa corrida, papel de parede, lambris de madeira, azulejos decorados;
pisos cerâmicos ou de pedras polidas, tábuas corridas, carpete.
 Dependências: três ou mais dormitórios; três ou mais banheiros,
incluindo normalmente suíte, eventualmente com "closet", lavabo; dependências para até dois
empregados; até três vagas de garagem por apartamento.
 Dependências acessórias de uso comum: pelo menos quatro das seguintes: salão de festas, salão de jogos,
jardins, "play-ground", piscina, sauna, quadra esportiva, sistema de segurança.
 Elevadores: social, eventualmente com "hall" privativo, e elevador de serviço de uso comum.
 Instalações elétricas e hidráulicas: completas e compatíveis com o tamanho da edificação.

PADRÃO "E"
Arquitetura requintada; normalmente, com grandes vãos; presença de sacada; eventualmente
apartamentos duplex ou diferenciados de cobertura; geralmente com tratamento paisagístico;
esquadrias de materiais nobres com formas e dimensões especiais.
 Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente.
 Acabamento externo: paredes rebocadas, relevos ou revestimentos que dispensam pintura; pintura à
látex, resinas ou similar.
 Acabamento interno: esmerado, com massa corrida, papel de parede, lambris de madeira, azulejos
decorados; pisos cerâmicos ou de pedras polidas, tábuas corridas, carpete; armários embutidos;
portas trabalhadas; pintura à látex, resinas ou similar.
 Dependências: quatro ou mais dormitórios; vários banheiros completos,
incluindo uma ou mais suítes com ou sem "closets";
dependências para dois ou mais empregados; com três ou mais vagas de garagem por apartamento.
 Dependências acessórias de uso comum: quatro ou mais das seguintes: salão de festas, salão de jogos,
jardins, "play-ground", piscina, sauna, quadra esportiva, sistema de segurança.
 Elevadores: social, eventualmente com "hall" privativo, e elevador de serviço de uso comum.
 Instalações elétricas e hidráulicas: completas e compatíveis com o tamanho da edificação.
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TIPO 3 - COMERCIAL
Imóveis comerciais, com até dois pavimentos.
PADRÃO "A"
 Arquitetura: vãos pequenos; caixilho simples de ferro ou madeira;vidros comuns; pé direito até 3 m.
 Estrutura de alvenaria simples.
Acabamento externo: paredes rebocadas; pintura a cal ou látex.
Acabamento interno: paredes rebocadas, barra lisa; piso cimentado ou cerâmico; forro simples ou ausente.
 Instalações sanitárias: mínimas.

PADRÃO "B"
 Arquitetura: vãos médios (em torno de 6 a8 m); caixilhos de ferro ou madeira, eventualmente de alumínio;
vidros comuns.
Acabamento externo: paredes rebocadas, pastilhas, litocerâmicas; pintura à látex ou similar.
 Acabamento interno: paredes rebocadas, revestidas com granilite, azulejos até meia altura; pisos cerâmicos,
granilite, tacos, borracha; forro simples ou ausente; pintura à látex ou similar.
Instalações sanitárias: banheiros privativos ou de uso comum, compatíveis com o uso da edificação.

PADRÃO "C"
 Arquitetura: preocupação com o estilo; grandes vãos; caixilhos de ferro, alumínio ou madeira; vidros
temperados.
 Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente.
 Acabamento externo: revestimento com pedras rústicas ou polidas, relevos, painéis metálicos, revestimentos
que dispensam pintura; pintura à látex, resinas ou similar.
Acabamento interno: preocupação com a arquitetura interna; massa corrida, azulejos decorados, laminados
plásticos; pisos cerâmicos, laminados, granilite, carpete; forros especiais; pintura à látex, resinas ou similar.
Circulação: corredores de circulação, escada e/ou rampas largos; eventualmente com escadas rolantes e/ou
elevadores.
 Instalações sanitárias: banheiros privativos ou de uso comum; louças e metais de boa qualidade.
 Dependências acessórias: existência de garagens ou vagas para estacionamento; eventual existência de
plataformas para carga ou descarga.
 Instalações especiais: instalações para equipamentos de ar condicionado central, de comunicação interna e de
segurança contra roubo; câmaras frigoríficas.

PADRÃO "D"
 Arquitetura: projeto específico à destinação econômica da construção, sendo, algumas vezes, de estilo
inovador; caixilhos de alumínio; vidros temperados.
Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente; eventualmente de aço; algumas vezes, de concepção
arrojada.
 Acabamento externo: emprego de materiais nobres condicionados pela arquitetura, de modo a formar conjunto
harmônico; revestimentos com pedras polidas; painéis decorativos lisos ou em relevo; revestimentos que
dispensam pintura.
 Acabamento interno: requintado, normalmente com projeto específico de arquitetura interna; eventual
ocorrência de jardins; mezaninos; espelhos d'água; emprego de materiais nobres: massa corrida, madeiras
de lei, metais, pedras polidas (no revestimento e/ou piso); piso romano, carpete; forros especiais; pinturas
especiais.
Circulação: corredores de circulação, escadas e/ou rampas largos; eventualmente com escadas rolantes e/ou
elevadores.
 Instalações sanitárias: banheiros privativos ou de uso comum; louças e metais de boa qualidade.
 Dependências acessórias: existência de garagens ou vagas para estacionamento; eventual existência de
plataformas para carga ou descarga.
 Instalações especiais: instalações para equipamentos de ar condicionado central, de comunicação interna e de
segurança contra roubo e incêndio, câmaras frigoríficas.
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TIPO 4- INDUSTRIAL
PADRÃO "A"

UM PAVIMENTO

 Vãos até 5 m.
 Arquitetura: sem preocupação arquitetônica; fechamento lateral de até 50% em alvenaria de tijolos ou
blocos; normalmente sem esquadrias; cobertura com telhas de barro ou de fibrocimento de qualidade inferior.
 Estrutura de madeira, eventualmente com pilares de alvenaria ou concreto; cobertura apoiada sobre
estrutura simples de madeira.
 Revestimentos: acabamento rústico; normalmente com ausência de revestimentos; piso em terra batida
ou simples cimentado; sem forro.
 Instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas: mínimas.

PADRÃO "B"
UM PAVIMENTO
 Vãos até 10 m.
 Arquitetura: sem preocupação arquitetônica; fechamento lateral em alvenaria de tijolos ou bloco; esquadrias
de madeira ou ferro, simples e reduzidas; cobertura com telhas de barro ou de fibrocimento.
 Estrutura de pequeno porte, de alvenaria, eventualmente com pilares e vigas de concreto armado ou aço;
cobertura apoiada sobre estrutura de madeira (tesouras).
 Revestimentos: paredes rebocadas; pisos de concreto simples ou cimentados; sem forro; pintura a cal.
 Instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas: de qualidade inferior, simples e reduzidas.
 Outras dependências: eventualmente com escritório de pequenas dimensões.

PADRÃO "C"

ATÉ DOIS PAVIMENTOS

 Vãos até 10 m.
 Arquitetura: projeto simples; fechamento lateral em alvenaria de tijolos, blocos ou fibrocimento; esquadrias
de madeira ou ferro; normalmente com cobertura de telhas de fibrocimento ou de barro.
 Estrutura visível (elementos estruturais identificáveis), normalmente de porte médio, de concreto armado
ou metálica; estrutura de cobertura constituída por treliças simples de madeira ou metálicas.
 Revestimentos: paredes rebocadas; pisos simples ou modulados de concreto, cimentados ou cerâmicos;
presença parcial de forro; pintura a cal ou látex.
 Instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas de qualidade média, adequadas às necessidades mínimas;
sanitários com poucas peças.
 Outras dependências: pequenas divisões para escritórios; eventualmente com refeitório e vestiário.
 Instalações gerais: uma das seguintes: casa de força, instalações hidráulicas para combate a incêndio,
elevador para carga.
Instalações especiais (somente para indústrias): até duas das seguintes: reservatório enterrado ou
semi-enterrado, reservatório elevado, estrutura para ponte rolante, fundações especiais para máquinas,
tubulações para vapor, ar comprimido, gás; instalações frigoríficas.

PADRÃO "D"

UM OU MAIS PAVIMENTOS

 Vãos acima de 8 m em pelo menos um pavimento.
 Arquitetura: preocupação com o estilo; fechamento lateral em alvenaria, fibrocimento, pré-moldados;
esquadrias de ferro ou alumínio; cobertura com telhas de fibrocimento ou alumínio.
 Estrutura de concreto armado ou eventualmente metálica; estrutura de cobertura constituída por
treliças (tesouras) ou arcos metálicos ou por vigas de concreto armado.
 Revestimentos: paredes rebocadas, massa fina parcial, azulejos nas áreas úmidas; pisos de concreto,
cerâmicos, sintéticos, industriais (resistentes à abrasão e aos agentes químicos) ou modulares
intertravados; eventual presença de forro; pintura à látex, resinas ou similar.
 Instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas: completas, compatíveis com o tamanho e o uso da edificação.
 Outras dependências: instalações independentes para atividades administrativas e com até quatro
das seguintes: almoxarifado, vestiário, refeitório, recepção, portaria, plataformas para carga e descarga
de matérias primas e/ou produtos acabados, áreas de circulação de pessoas e/ou veículos, pátios para
estacionamento de veículos comerciais e/ou de visitantes.
 Instalações gerais: até três das seguintes: casa de força, instalações hidráulicas para combate a incêndio;
elevadores para pessoas, elevador para carga, instalações para equipamentos de ar condicionado central.
 Instalações especiais (somente para indústrias): até três das seguintes: estação de tratamento de água,
estação de tratamento de esgotos ou resíduos, reservatório enterrado ou semi-enterrado, reservatório
elevado, fornos, estrutura para ponte rolante, fundações especiais para máquinas, reservatórios cilíndricos
de armazenamento, tubulações para vapor, ar comprimido, gás; pontes para suporte de tubulações,
instalações frigoríficas, instalações para resfriamento e aeração de água, balança para caminhões.
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PADRÃO "E"
UM OU MAIS PAVIMENTOS
 Vãos acima de 8 m em pelo menos um pavimento.
 Arquitetura: projeto arquitetônico complexo, resultante tanto da preocupação com o estilo e forma, quanto,
no caso de indústria, de sua conciliação harmônica com os demais projetos de engenharia; projeto
paisagístico; fechamento lateral em alvenaria, fibrocimento, chapas perfiladas de alumínio, pré-moldados,
concreto aparente; esquadrias de ferro, alumínio ou alumínio anodizado; cobertura com telhas de
fibrocimento ou alumínio.
 Estrutura de grande porte, arrojada, de concreto armado ou metálica; no caso de indústria, resultante de
projeto integrado de engenharia (civil, mecânica, elétrica, metalúrgica, de minas etc); estrutura de cobertura
constituída por peças de grandes vãos, tais como: treliças (tesouras), arcos ou arcos atreliçados, vigas prémoldadas de concreto protendido ou vigas de concreto armado moldadas "in-loco".
 Revestimentos: paredes rebocadas, massa fina parcial, azulejos nas áreas úmidas; pisos de concreto,
cerâmicos, sintéticos, industriais (resistentes à abrasão e aos agentes químicos) ou modulares
intertravados; eventual presença de forro; pintura à látex, resinas ou similar.
 Instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas: completas, compatíveis com o tamanho e o uso da edificação,
resultantes de projetos específicos.
 Outras dependências: instalações independentes, de alto padrão, para atividades administrativas e com mais
de quatro das seguintes dependências: almoxarifado, vestiário, refeitório, recepção, portaria, plataformas
para carga ou descarga de matérias primas e/ou produtos acabados, áreas de circulação de pessoas e/ou
veículos, pátios para estacionamento de veículos comerciais e/ou de visitantes.
 Instalações gerais: mais de três das seguintes: casa de força, instalações hidráulicas para combate a
incêndio; elevadores para pessoas, elevador para carga, instalações para equipamentos de ar condicionado
central.
 Instalações especiais (somente para indústrias): mais de três das seguintes: estação de tratamento de
água, e stação de tratamento de esgotos ou resíduos, reservatório enterrado ou semi-enterrado, reservatório
elevado, fornos, estruturas para ponte rolante, fundações especiais para máquinas, reservatórios cilíndricos
de armazenamento, tubulações para vapor, ar comprimido, gás; pontes para suporte de tubulações,
instalações frigoríficas, instalações para resfriamento e aeração de água, balança para
caminhões.
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TIPO 5 - SERVIÇOS
PADRÃO "A"
DOIS PAVIMENTOS

 Arquitetura: vãos e aberturas pequenos; caixilhos simples de ferro ou madeira; vidros comuns; pé direito
até 3 m.
 Estrutura de concreto armado, revestido, ou de blocos estruturais de concreto, sem revestimento.
 Acabamento externo: paredes rebocadas; pintura a cal ou similar.
 Acabamento interno: paredes rebocadas; pisos cerâmicos ou tacos; forro simples ou ausente; pintura à cal ou
látex.
Circulação: saguões pequenos; corredores de circulação e escadas estreitos; ausência de elevadores e
escadas rolantes.
 Instalações sanitárias: mínimas.

PADRÃO "B"
TRÊS OU MAIS PAVIMENTOS
 Arquitetura simples: vãos médios (em torno de 6 m); caixilhos de ferro, madeira ou, eventualmente, alumínio;
vidros comuns; pé direito até 4 m no térreo.
Estrutura de concreto armado, revestido.
 Acabamento externo: paredes rebocadas, pastilhas, litocerâmicas; pintura à látex ou similar.
Acabamento interno: paredes rebocadas ou azulejadas; pisos cerâmicos, granilite, tacos, borracha; forro de
madeira ou laje; pintura à látex ou similar.
 Circulação: saguões médios; corredores de circulação e escadas de largura média, elevadores compatíveis
com o uso, tipo e tamanho da edificação.
 Instalações sanitárias: banheiros privativos ou de uso comum, compatíveis com o uso da edificação.

PADRÃO "C"
TRÊS OU MAIS PAVIMENTOS

Arquitetura: preocupação com o estilo; caixilhos de ferro, alumínio ou madeira; vidros temperados; pé direito até no térreo.
 Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente.
Acabamento externo: revestimentos com pedras rústicas ou polidas, revestimentos que dispensam pintura;
pintura à látex, resinas ou similar.
 Acabamento interno: revestimentos com massa corrida, azulejos, lambris de madeira, laminados plásticos;
pisos cerâmicos de primeira qualidade, laminados, granilite, carpete; forros especiais; pintura à látex,
resinas ou similar.
 Circulação: saguões amplos; corredores de circulação e escadas largos; elevadores amplos e/ou escadas
rolantes; elevador para carga.
 Instalações sanitárias: banheiros privativos ou de uso comum; louças e metais de boa qualidade.
 Dependências acessórias: existência de garagens ou vagas para estacionamento; eventual existência de
plataformas para carga ou descarga.
 Instalações especiais: instalações para equipamento de ar condicionado central; de comunicação interna e de
segurança contra roubo.

PADRÃO "D"
TRÊS OU MAIS PAVIMENTOS
 Arquitetura: projeto de estilo inovador, caixilhos de alumínio; vidros temperados; pé direito até 5 m no térreo.
 Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente.
 Acabamento externo: revestimentos condicionados pela arquitetura, formando conjunto harmônico com
a mesma; pedras polidas, painéis decorativos lisos ou em relevo, revestimentos que dispensam pintura;
pintura à látex, resinas ou similar.
 Acabamento interno: requintado, normalmente com projeto específico de arquitetura interna; eventual
ocorrência de jardins, mezanino, espelhos d'água; emprego de materiais nobres: massa corrida, madeiras
de lei, metais, pedras polidas (no revestimento e/ou piso); piso romano, carpete; forros especiais; pinturas
especiais.
 Circulação: saguões amplos; corredores de circulação e escadas largos; elevadores rápidos e amplos,
eventualmente panorâmicos, e/ou escadas rolantes; elevador para carga.
 Instalações sanitárias: banheiros privativos ou de uso comum; louças e metais de boa qualidade.
 Dependências acessórias: existência de garagens ou vagas para estacionamento; eventual existência
de plataformas para carga ou descarga.
 Instalações especiais: instalações para equipamento de ar condicionado central, de comunicação interna e
de segurança contra roubo e incêndio.
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TIPO 6 - TELHEIROS

PADRÃO "A"
 Arquitetura: vãos pequenos.
 Estrutura: madeira.
Cobertura: telha cerâmica.
 Piso: cimentado.

PADRÃO "B"
 Arquitetura: vãos médios.
 Estrutura: alvenaria.
Cobertura: cimento amianto.
 Piso: cimentado.

PADRÃO "C"
 Arquitetura: vãos grandes.
 Estrutura: concreto ou metálica.
Cobertura: metálica.
 piso: cimento ou paralelepípedos e outros.
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ANEXO III
(INCLUÍDO PELA LEI 3.429, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013)
TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 1 - CASA
PADRÃO “F”
Arquitetura: imóvel isolado com projeto arquitetônico arrojado e/ou suntuoso; vãos grandes; esquadrias de madeira, ferro,
alumínio anodizado ou alumínio pintado, eventualmente com sistema de abertura e fechamento automatizado e/ou vidros
duplos/antiruído, de forma, acabamento ou dimensões especiais.
Estrutura: concreto armado revestido ou aparente, de concreto ou aço.
Acabamento externo: revestimento condicionado geralmente pela arquitetura, com emprego comum de: massa fina, pedras,
cerâmicas, revestimentos que dispensam pintura; pintura a látex, resinas ou similar.
Acabamento interno: requintado, com massa corrida, papéis de parede especiais, azulejos especiais, mármores de dimensões
especiais, pastilhas de vidro, laminados, resinas especiais, lambris de madeira; pisos cerâmicos especiais, pedras rústicas ou
polidas, tábuas corridas de madeira de lei de 1ª, carpetes especiais; forro de laje de gesso acartonado trabalhado ou madeira
nobre; armários embutidos da melhor qualidade; portas trabalhadas e/ou blindadas; pintura a látex, resinas ou similar.
Dependências: quatro ou mais suítes com banheiros completos com louças e metais da melhor qualidade, incluindo uma suíte
principal com um ou mais “closets” e um ou mais banheiros, normalmente contendo banheira de hidromassagem, bancada com
duas cubas, box independente e sauna; seis ou mais das seguintes dependências: escritório, biblioteca, sala íntima, sala de TV ou
som, home theater, sala de jantar, sala de almoço, dependências para dois ou mais empregados, sala para motoristas, abrigo ou
garagem para quatro ou mais carros, salão de festas, salão de jogos, jardim de inverno, lareira, adega climatizada, despensa, box
para lavagem de carros, depósito para louças, cristais e baixelas, cômodo de segurança blindado com sistema de comunicação
inviolável, elevador para pessoas, depósito para malas, baús e valises, quarto de hóspedes.
Dependências acessórias: quatro ou mais das seguintes: jardins amplos com tratamento paisagístico, piscina eventualmente
com formas especiais, vestiário, sauna, quadra esportiva, espaço gourmet, gazebo, guarita, churrasqueira.
Instalações elétricas e hidráulicas: completas, eventualmente com instalações independentes para telefonia e informática,
compatíveis com as características da edificação.
Instalações especiais: eventualmente, instalações para equipamentos de ar condicionado central, gerador de energia,
aquecimento de piscina, câmara frigorífica, segurança contra roubo, segurança contra incêndio, aquecimento dos pisos frios,
iluminação de piscina com fibra ótica ou leds.
ANEXO III
TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 2 - APARTAMENTOS
PADRÃO “F”
Arquitetura: arrojada e/ou suntuosa, normalmente, com grandes vãos; pé direito elevado no hall de entrada; presença de
sacadas ou varandas eventualmente dotadas de churrasqueiras e/ou piscinas; eventualmente apartamentos dúplex ou tríplex
cobertura; geralmente com tratamento paisagístico; esquadrias de materiais nobres, eventualmente com sistema de abertura e
fechamento automatizado e/ou vidros duplos antirruídos, com formas e dimensões especiais.
Estrutura: concreto armado, revestido ou aparente; de concreto ou aço.
Acabamento externo: emprego de materiais nobres condicionados pela arquitetura, formando um conjunto harmônico;
revestimentos com pedras rústicas ou polidas; pastilhas de vidro; painéis decorativos lisos ou em relevo; paredes rebocadas,
relevos ou revestimentos que dispensam pintura; pintura a látex, resinas ou similar.
Acabamento interno: requintado, com massa corrida, papel de parede especial, lambris de madeira, azulejos especiais
decorados; pastilhas de vidro, mármores com dimensões especiais, laminados, resinas especiais, pisos cerâmicos especiais ou
de pedras rústicas ou polidas, tábuas corridas de madeira de lei de 1ª, carpetes especiais; forro de laje de gesso acartonado
trabalhado ou madeira nobre; armários embutidos da melhor qualidade; portas trabalhadas e/ou blindadas; pintura a látex, resinas
ou similar.
Dependências: quatro ou mais suítes com banheiros completos com louças e metais da melhor qualidade, incluindo uma suíte
principal com um ou mais closets e um ou mais banheiros, normalmente contendo banheira de hidromassagem, bancada com duas
cubas, box independente e sauna; seis ou mais das seguintes dependências: escritório, biblioteca, sala íntima, sala de TV ou som,
home theater, sala de jantar, sala de almoço, dependências para dois ou mais empregados, quatro ou mais vagas de garagem por
apartamento, box para lavagem de carros, jardim de inverno, lareira, despensa, depósito para louças, cristais e baixelas, cômodo
de segurança blindado com sistema de comunicação inviolável, depósito para malas, baús e valises, adega climatizada no subsolo,
depósito no subsolo.
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Dependências acessórias de uso comum: cinco ou mais das seguintes: estacionamento para visitantes, salão de festas, salão
de jogos, sala de ginástica, sauna, sala para motoristas, jardins amplos, play-ground, piscina e/ou raia, quadra esportiva,
churrasqueira, espaço gourmet, gazebo.
Elevadores: um ou mais sociais com hall privativo, e um ou mais elevadores de serviço, eventualmente com sistema de
bloqueio.
Instalações elétricas e hidráulicas: completas, eventualmente com instalação independente para telefonia e informática,
compatíveis com as características da edificação.
 Instalações especiais: eventualmente, instalação para equipamento de ar condicionado central, geradores de energia para a
carga total do edifício, aquecimento de piscina, segurança contra roubo, cômodo de segurança blindado com sistema de
comunicação inviolável no subsolo, guarita blindada com sistema de comunicação inviolável, aquecimento dos pisos frios.
ANEXO III

TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 3 - COMERCIAL
PADRÃO “E”
Arquitetura: projeto arquitetônico arrojado e/ou suntuoso; caixilhos de materiais nobres, eventualmente com sistema de abertura
e fechamento automatizado e/ou vidros duplos antirruídos, com formas e dimensões especiais.
Estrutura: concreto armado, revestido ou aparente; eventualmente de aço; algumas vezes, de concepção arrojada.
Acabamento externo: emprego de materiais nobres condicionados pela arquitetura, de modo a formar conjunto harmônico; pele
de vidro, painéis de alumínio alubond, pastilhas de vidro, pedras apicoadas ou polidas, painéis decorativos lisos ou em relevo;
pintura a látex, resinas ou similar.
Acabamento interno: requintado, com projeto específico de arquitetura interna; eventual ocorrência de jardins, mezaninos,
espelhos d’água; emprego de materiais nobres: massa corrida, pastilhas de vidro, madeiras de lei, metais, pedras apicoadas ou
polidas (no revestimento e/ou piso); piso elevado para instalações; forros especiais; pinturas especiais.
Circulação: corredores de circulação, escadas e/ou rampas largos; eventualmente com escadas rolantes e/ou elevadores.
Instalações sanitárias: banheiros e copas de uso privativo ou comum; louças e metais da melhor qualidade.
Dependências acessórias: existência de garagens ou vagas para estacionamento; eventual existência de plataformas para
carga e descarga.
Instalações especiais: instalações para equipamentos de ar condicionado central, de telecomunicações e informática, de
comunicação interna, de segurança contra roubo e incêndio (sprinklers); gerador de energia; câmaras frigoríficas.
ANEXO III

TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 3 - COMERCIAL
PADRÃO “F”
Arquitetura: projeto arquitetônico raro, diferenciado, arrojado e/ou suntuoso; caixilhos de materiais nobres, eventualmente com
sistema de abertura e fechamento automatizado e/ou vidros duplos antirruídos, com formas e dimensões especiais.
Estrutura: concreto armado, revestido ou aparente; eventualmente de aço; algumas vezes, de concepção arrojada.
Acabamento externo: Fachadas tratadas com material de grande impacto visual, emprego de materiais nobres condicionados
pela arquitetura, de modo a formar conjunto harmônico; pele de vidro, painéis de alumínio alubond, pastilhas de vidro, pedras
apicoadas ou polidas, painéis decorativos lisos ou em relevo; pintura a látex, resinas ou similar.
Acabamento interno: requintado, sofisticado, com projeto específico de arquitetura interna; eventual ocorrência de jardins,
quiosques, mezaninos, espelhos d’água; emprego de materiais nobres: massa corrida, pastilhas de vidro, madeiras de lei e
eventualmente rara, metais, pedras apicoadas ou polidas (no revestimento e/ou piso); piso elevado para instalações; forros
especiais; pinturas especiais.
Circulação: corredores de circulação, escadas e/ou rampas largos; eventualmente com escadas rolantes e/ou elevadores.
Instalações sanitárias: banheiros e copas de uso privativo ou comum; louças e metais da melhor qualidade.
Dependências acessórias: existência de garagens ou vagas para estacionamento; eventual existência de plataformas para
carga e descarga.
Instalações especiais: instalações para equipamentos de ar condicionado central, de telecomunicações e informática, de
comunicação interna, de segurança contra roubo e incêndio sprinklers; gerador de energia; câmaras frigoríficas; segurança contra
roubo, eventualmente existência de cômodo de segurança blindado com sistema de comunicação inviolável no subsolo, guarita
blindada com sistema de comunicação inviolável.
ANEXO III

TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
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TIPO 4 - INDUSTRIAL
PADRÃO “F”
UM OU MAIS PAVIMENTOS
Arquitetura: projeto arquitetônico complexo, resultante tanto da preocupação com o estilo e forma, quanto, no caso de indústria,
de sua conciliação harmônica com os demais projetos de engenharia; projeto paisagístico; fechamento lateral em alvenaria,
fibrocimento, chapas perfiladas de alumínio, pré-moldados, concreto aparente; esquadrias de ferro, alumínio ou alumínio
anodizado; cobertura com telhas de fibrocimento ou alumínio.
Estrutura: grande porte, arrojada, de concreto armado ou metálica; no caso de indústria, resultante de projeto integrado de
engenharia (civil, mecânica, elétrica, metalúrgica, de minas, etc); estrutura de cobertura constituída por peças de grandes vãos,
tais como: treliças (tesouras), arcos ou arcos treliçados, vigas pré-moldadas de concreto protendido ou vigas de concreto armado
moldadas in loco.
Revestimentos: paredes rebocadas, massa fina parcial, azulejos nas áreas úmidas; pisos de concreto, cerâmicos, sintéticos,
industriais (resistentes à abrasão e aos agentes químicos) ou modulares intertravados; eventual presença de forro; pintura à látex,
resinas ou similar.
Instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas: completas, compatíveis com o tamanho e o uso da edificação, resultantes de
projetos específicos.
Outras dependências: instalações independentes, de alto padrão, para atividades administrativas e com mais de quatro das
seguintes dependências: almoxarifado, vestiário, refeitório, recepção, portaria, plataformas para carga ou descarga de matérias
primas e/ou produtos acabados, áreas de circulação de pessoas e/ou veículos, pátios para estacionamento de veículos comerciais
e/ou de visitantes.
Instalações gerais: mais de três das seguintes: casa de força, instalações hidráulicas para combate a incêndio; elevadores para
pessoas, elevador para carga, instalações para equipamentos de ar condicionado central.
Instalações especiais (somente para indústrias): mais de três das seguintes: estação de tratamento de água, estação de
tratamento de esgotos ou resíduos, reservatório enterrado ou semienterrado, reservatório elevado, fornos, estruturas para ponte
rolante, fundações especiais para máquinas, reservatórios cilíndricos de armazenamento, tubulações para vapor, ar comprimido,
gás; pontes para suporte de tubulações (pipe-rack), instalações frigoríficas, instalações para resfriamento e aeração de água,
balança para caminhões.
ANEXO III

TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 5 - ESPECIAL/SERVIÇOS
PADRÃO “F”
TRÊS OU MAIS PAVIMENTOS
Arquitetura: Edifícios atendendo a projeto arquitetônico diferenciado, onde fica evidenciado a preocupação com estilo e forma,
especialmente concebido em lajes de grandes proporções, geralmente livres de alvenarias internas, permitindo versatilidade no
aproveitamento dos pavimentos integrais ou subdivididos. Geralmente dotado de estacionamento com disponibilidade de diversas
vagas, inclusive para visitantes. Pé direito até 5 no térreo.
Acabamento externo: Fachadas tratadas com material de grande impacto visual, com uso de materiais como o aço inoxidável
ou escovado, vidros duplos refletivos, granito ou concreto aparente, integrando-se para constituir as denominadas “cortinas de
vidro”.
 Características especiais: É predominante a utilização de itens construtivos e acabamentos especiais e personalizados, tanto
nas áreas privativas como nas de uso comum. Elevadores de primeira linha. Instalações para equipamento de ar condicionado
central, de comunicação interna e de segurança contra roubo e incêndio.
 Acabamento interno: esmerado, com projeto específico de arquitetura interna; eventual ocorrência de jardins, mezanino,
espelhos d'água; emprego de materiais nobres: massa corrida, madeiras de lei e rara, metais, pedras polidas (no revestimento
e/ou piso); piso romano, granito, carpete; forros especiais; pinturas especiais.
Acabamento externo: revestimentos condicionados pela arquitetura, formando conjunto harmônico com a mesma; pedras
polidas, painéis decorativos lisos ou em relevo, revestimentos que dispensam pintura; pintura à látex, resinas ou similar.
 Circulação: saguões amplos; corredores de circulação e escadas (construídas com materiais de alta qualidade) e largos;
elevadores modernos, rápidos e amplos, eventualmente panorâmicos, e/ou escadas rolantes; elevador para carga.
 Instalações sanitárias: banheiros privativos ou de uso comum; louças e metais de excelente qualidade.
 Dependências acessórias: existência de garagens ou vagas para estacionamento; eventual existência de plataformas para
carga ou descarga.
:
ANEXO III

TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 6 - TELHEIROS
PADRÃO “D”
 Cobertura de telhas de barro, fibrocimento, metálica ou material equivalente envolvendo vãos médios, apoiada sobre estrutura
de madeira, metálica ou de concreto pré-moldado; com ou sem forro, sem fechamentos laterais; piso em concreto, eventualmente
estruturado, em geral com revestimentos diversos. Podem utilizar como apoio, muros ou paredes de outras edificações.
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TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 6 - TELHEIROS
PADRÃO “E”
 Cobertura metálica, de fibrocimento ou material equivalente de grandes vãos e pés direitos elevados, apoiada sobre estrutura
metálica ou de concreto pré-moldado; com ou sem forro; sem fechamentos laterais; piso em concreto, normalmente estruturado,
podendo ter revestimentos diversos.
,
TABELA DOS TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
TIPO 6 - TELHEIROS
PADRÃO “F”
 Cobertura metálica, de fibrocimento ou material equivalente de grandes vãos e pés direitos elevados, apoiada sobre estrutura
metálica ou de concreto pré-moldado; com ou sem forro; com, no máximo, 30% de fechamentos laterais; piso em concreto,
normalmente estruturado, podendo ter revestimentos diversos.

TABELA DE FATORES DE DEPRECIAÇÃO DE ACORDO COM A IDADE DA CONSTRUÇÃO
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ANEXO IV - Projeto de Lei nº 022/2001

Idade do
Prédio
(em anos)

Fatores de
Fatores de
Depreciação para os
Idade do
Depreciação para os
padrões A e B dos
Prédio
demais padrões e tipos
tipos 1 e 2, da Tabela
(em anos)
descritos na Tabela IV
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1,00
0,99
0,98
0,97
0,96
0,94
0,93
0,92
0,90
0,89
0,88
0,86
0,84
0,83
0,81
0,79
0,78
0,76
0,74
0,72
0,7
0,68
0,66
0,64
0,62
0,59
0,57
0,55
0,52
0,50

1,00
0,99
0,99
0,98
0,97
0,96
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91
0,90
0,89
0,88
0,88
0,86
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,76
0,75
0,74
0,73
0,71

30

0,48

0,70

menor que 1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
maior que
60

Fatores de
Fatores de
Depreciação para os Depreciação para os
padrões A e B dos
demais padrões e
tipos 1 e 2, da Tabela tipos descritos na
IV
Tabela IV

0,45
0,42
0,40
0,37
0,34
0,32
0,29
0,26
0,23
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,69
0,67
0,66
0,64
0,63
0,62
0,60
0,59
0,57
0,56
0,54
0,52
0,51
0,49
0,48
0,46
0,44
0,42
0,41
0,39
0,37
0,35
0,33
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20

0,20

0,20

Nota: O valor do imóvel deduzido sua depreciação é encontrado multiplicando-se o seu valor bruto pelo
fator correspondente constante desta Tabela.
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TABELA DAS ALÍQUOTAS VARIÁVEIS PREDIAIS E TERRITORIAIS

ANEXO V - Projeto de Lei nº 022/2001
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÕES
1
Prédio de ocupação residencial
2
Prédio de ocupação comercial, industrial e serviços

ALIQUOTA
0,50%
1,00%

ALÍQUOTAS TERRITORIAIS VARIÁVEIS
CÓDIGO

ESPECIFICAÇÕES

1

Terreno não edificado, situado em logradouro dotado de calçamento
ou pavimentação, feito exclusivamente pelo poder público e que não
seja murado....................................

ALIQUOTA
3,00%

Terreno não edificado, situado em logradouro dotado de

2

calçamento ou pavimentação, feito exclusivamente pelo
poder público e que seja murado ...........................................

2,50%

Terreno não edificado em que houver construção em ruína,

3

incendiada, paralisada, bem como inadequada à situação, às

4

Terreno não edificado, ressalvado o disposto no item anterior

5

Terreno não edificado, situado em logradouro não dotado de

dimensões ou à utilização dele................................................

que não seja murado................................................................
calçamento ou pavimentação e que seja murado...................

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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2,00%
1,80%
1,50%

TABELA DE CORREÇÃO PARA VALOR DO TERRENO CONFORME
AS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
ANEXO VI – Projeto de Lei nº 022/2001

ITEM
1
2
3

PEDOLOGIA
Inundável
Firme
Alagado

ITEM
1

SITUAÇÃO DA QUADRA
Meio de quadra

FATOR
0,80
1,00
0,70

FATOR
1,00

2

Esquina

1,10

3

Vila

0,90

4

Condomínio horizontal

1,00

5

Encravado

0,80

6

Gleba

0,60

7

Aglomerado

0,50

ITEM
1
2
3
4

TOPOGRAFIA
Plano
Aclive
Declive
Irregular
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FATOR
1,00
0,90
0,90
0,80

DECRETO Nº 6.518 de 14 de janeiro de 2002
REGULAMENTA O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso das suas atribuições e
considerando a necessidade de regulamentação do sistema de parcelamento de
débitos tributários previsto no Artigo 8º. da Lei Complementar nº 3/2000 (Código
Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana),
DECRETA:
Artigo 1°. Ao contribuinte que estiver em débito para com a Fazenda
Pública Municipal, resultante de obrigação tributária, principal ou acessória, é permitido
o parcelamento do débito, observando-se o disposto neste Decreto.
Artigo 2°. Para fixação dos valores mínimos de cada parcela, deverão
ser observados os seguintes critérios:
I)
pessoa física – R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
II)
firma individual, micro e pequena empresa, conforme definidas
pela legislação municipal – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);
III)
outras pessoas jurídicas – R$ 90,00 (noventa reais).
§ 1º. O valor da parcela inicial corresponderá, no mínimo, ao
resultado da divisão do montante do débito, atualizado até a data do cadastramento
do pedido, pela quantidade de parcelas pretendida pelo requerente;
§ 2º. O pagamento das parcelas poderá ser efetuado, conforme
autorização do órgão competente:
a) na rede bancária credenciada;
b) mediante débito em conta corrente indicada pelo contribuinte.
Artigo 3º.O pedido de parcelamento implica:
I - confissão da dívida, resguardado o direito de verificação do valor
enquanto durar o parcelamento;
II - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou
judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais
incluídos no pedido por opção do contribuinte.
III - exclusão de penalidade sobre o valor declarado, tratando-se de
débito denunciado espontaneamente.
Artigo 4º. Quando do parcelamento de débito pertinente ao Imposto
sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos (ITIV), ou do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), alusivo ao mesmo imóvel, somente será lavrado ou registrado
o instrumento, termo ou escritura, conforme o caso, após o pagamento de todo o
parcelamento, ficando, portanto, vedada a expedição de Certidão Negativa relativa ao
imóvel, antes da quitação integral do débito.

Artigo 5º. O débito a ser parcelado será consolidado por contribuinte
e por cadastro fiscal deste município, na data da solicitação do parcelamento, e

152

corresponderá ao valor original e aos acréscimos legais previstos no Artigo 20 da Lei
Complementar nº 03/2000, aplicáveis a cada caso, acrescido, ainda, dos honorários
advocatícios, quando se tratar de débito inscrito em Dívida Ativa, cuja execução já se
encontre ajuizada.
Artigo 6º.O deferimento do pedido de parcelamento dependerá:
I - da comprovação do pagamento da parcela inicial;
II - da apresentação de autorização, abonada por agência bancária,
para débito em conta corrente das parcelas se for o caso.
Artigo 7º. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará a
cobrança de juros de mora, à razão de 1% (hum por cento) ao mês, devido a partir do
mês seguinte ao seu vencimento e de multa de mora, à razão de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) ao dia, esta limitada ao máximo de 20% (vinte por cento),
calculados sobre o valor da parcela devida.
Artigo 8º. O contribuinte beneficiado com o parcelamento
do débito deverá manter em dia os recolhimentos sob pena de
cancelamento do benefício.
§ 1º. O não pagamento de qualquer parcela de débitos inscritos em
Dívida Ativa no prazo superior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de seu
vencimento, implicará no cancelamento da concessão do parcelamento, nas condições
contratadas;
§ 2º. O prazo estabelecido no parágrafo 1º, não se aplica a primeira
parcela, que deverá ser paga na data da assinatura do termo de parcelamento.
Artigo 9º. A denúncia espontânea do contribuinte, relativa a tributo
vencido, não implicará o reconhecimento pelo fisco do débito confessado, ficando
assegurado a este último o direito de cobrar qualquer diferença posteriormente
apurada, acrescida das penalidades cabíveis.
Artigo 10. Em casos excepcionais, a critério da Administração
Tributária, e a requerimento do contribuinte, poderá ser deferido parcelamento em
condições diversas das estabelecidas no Artigo 2º.
Artigo 11.Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário
Municipal da Fazenda.
Artigo 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se, portanto, as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14/01/2002
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Chefe de Gabinete do Prefeito
Secretario Municipal da Fazenda

153

DECRETO Nº 6.531, de 22 de fevereiro de 2002.
Fixa preços públicos para a
exploração de áreas e boxes do
Centro de Abastecimento de
Feira de Santana e outros
mercados municipais e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso das
suas atribuições,
Considerando a defasagem dos preços públicos praticados em face da utilização
comercial de áreas e boxes do Centro de Abastecimento de Feira de Santana e em
outros mercados municipais,
Considerando também a necessidade de fixação de critérios para selecionar os
interessados em ocuparem os espaços disponíveis, de forma a padronizar os atos da
Administração,
Considerando, enfim, o disposto nos artigos 11 e 97, da Lei Orgânica do Município, e
os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade que devem reger as ações
públicas,

DECRETA
Artigo 1.º . Ficam estabelecidos os preços públicos para a
utilização de boxes e áreas do Centro de Abastecimento de Feira de Santana e em
outros Mercados Municipais, na forma discriminada no Anexo I deste Decreto.
§ 1º –As condições e requisitos para o deferimento do pedido
de autorização para utilização dos espaços mencionados são os aqui fixados.
§ 2º –As autorizações serão expedidas a título precário, por
tempo indeterminado, e poderão ser cassadas a qualquer tempo, independente de
notificação prévia, administrativa ou judicial, mediante ato fundamentado da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico.
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Artigo 2°. – As pessoas interessadas na utilização dos espaços
caracterizados no Anexo I deste Decreto deverão apresentar prévio requerimento,
dirigido à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que deferirá a
autorização correspondente, considerando os parâmetros aqui fixados.
§ 1º. – Os locais deverão ser utilizados dentro da finalidade fixada
pela Administração, vedado o desvio, sob pena de retomada.
§ 2º. – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
definirá todos os locais disponíveis para a utilização pelos interessados.
§ 3º. – A utilização a que se refere este artigo será deferida, a
critério da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, observada a
disponibilidade de locais vagos, compatíveis com a atividade pleiteada, e a rigorosa
ordem cronológica das solicitações, salvo nos casos de pré-ocupação do bem por título
anterior, hipótese em que será dada a preferência ao ocupante, resguardado sempre o
interesse público, conforme avaliação do Órgão.
§ 4º. – Para estabelecer o interessado beneficiado pelo critério da
pré-ocupação, deverá ser considerado o status quo atual, desconsiderando-se
qualquer ocupação anterior, a qualquer título.
§ 5º. – É expressamente proibida a ocupação de mais de um
espaço por um único interessado, seus ascendentes e descendentes, exceto quando
se tratar de usuário de instituição de fomento comercial, órgão ou ente público, assim
como seus delegados.
§ 6º. – Para a ocupação do local, conforme aqui previsto, o
interessado deverá recolher previamente a taxa correspondente, cujo documento de
arrecadação deverá ser apresentado mensalmente à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, ou sempre que exigido por agentes municipais.
I – O pagamento dar-se-á, mensal e sucessivamente, e sua
interrupção implicará o automático cancelamento da autorização com a conseqüente
retomada do bem;
II – O atraso no pagamento dos preços correspondentes, superior
a dez dias, poderá ser purgado através do pagamento do principal, acrescido de multa
e juros de mora;
III – Após noventa dias de mora não será possível a purgação da
mora, devendo ser cancelada a autorização e retomado o bem;
§ 7º – A utilização dos locais é exclusiva do titular constante no
Documento de Arrecadação Municipal correspondente, e sua transferência a terceiros,
ainda que gratuitamente, importará no seu cancelamento e imediata retomada do bem
por parte da Administração.
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Artigo 3º. – Independente da autorização e do recolhimento do
preço estipulado, é terminantemente proibido causar danos nos equipamentos
utilizados ou outros bens municipais, tais como calçamento, asfalto, passeios, meiosfios, jardins, iluminação e correlatos, e tal ocorrência sujeitará os responsáveis ao
ressarcimento dos danos sofridos pelo Município, sob pena de cancelamento da
autorização.
Parágrafo único – É vedado ao usuário, sob qualquer pretexto,
empreender quaisquer obras no local utilizado sem prévio e formal consentimento da
Administração.
Artigo 5º. – Não será concedido estorno do preço ao contribuinte
nos casos em que a utilização seja suspensa, ainda que por caso fortuito ou força
maior, hipótese em que poderá ser transferida a autorização para outro local caso
disponível, resguardada a compatibilidade do uso, quando os interessados poderão
utilizar o DAM anterior.
Artigo 6º. – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico promoverá a imediata assunção dos bens dominiais do Município que
estejam sob a posse de terceiros, sem o correspondente pagamento do preço, ou ainda
ocupados de forma incompatível com a finalidade a que se destinam.
Artigo 7º. – Ficam canceladas todas as autorizações expedidas
anteriormente, por força das disposições legais anteriores, salvo as concessões e
permissões, as resultantes de licitações, e deverão ser substituídas por outras, emitidas
conforme os parâmetros aqui fixados.
Artigo 8º. – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico editará Portaria fixando normas e prazos para a aplicação do que
estabelecido neste Decreto.
Artigo 9º. – Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de fevereiro de 2002.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

ANTONIO CARLOS BORGES JUNIOR
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
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DECRETO Nº 6.538, DE 08 DE MARÇO DE 2002.
Estabelece o Calendário Fiscal de
Tributos e Rendas do Município de
FEIRA DE SANTANA para 2002 e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso das suas atribuições que
lhe confere o inciso IX, do artigo 86, da Lei Orgânica do Município, decreta:
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
(IPTU)
Artigo 1° - O Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU) é anual e poderá ser pago de uma só vez, até o dia 02 (dois)
de abril do exercício, com redução de 20% (vinte por cento).
Artigo 2° - O contribuinte que não efetuar o pagamento na
data do vencimento do crédito tributário estabelecido no artigo anterior, deverá liquidálo em até 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, e não fará jus à redução de 20%
(vinte por cento), prevista no artigo anterior.
§ 1° - O vencimento da primeira parcela ocorrerá no mesmo
prazo da cota única, e as outras, na mesma data dos meses subsequentes.
§ 2° - A parcela não paga no vencimento somente poderá
ser recolhida com os acréscimos legais de multa e juros de mora.
Artigo 3° - Quando ocorrer o lançamento do imposto no
curso do exercício, os cálculos serão proporcionais ao número de meses restantes e o
pagamento será feito de uma só vez, até o trigésimo dia após o lançamento.
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Artigo 4° - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), devido pelos prestadores de serviços, será recolhido até o dia 20 do mês
subsequente ao fato gerador.
§ 1° - O prazo referido neste artigo aplica-se também para
as atividades sujeitas a valores fixos mensais ou regime de estimativa;
§ 2° - Quanto às atividades sujeitas a valores fixos anuais, o
imposto será pago de uma só vez até o dia 30 de abril do exercício;
§ 3° - Quando o contribuinte, sujeito a recolhimento mensal
em função do montante faturado, não tiver realizado movimento tributável no mês,
deverá apresentar declaração informando a ocorrência, no prazo previsto no “caput”
deste artigo.

157

Artigo 5° - Esgotados os prazos previstos no artigo anterior,
o recolhimento somente poderá ser efetuado com os acréscimos legais.
Artigo 6° - Quando se tratar de compensação de crédito e a
norma regulamentadora não dispuser a respeito, o recolhimento do imposto não
compensado no mês será feito até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador.
DA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA (RFISSQN)
Artigo 7° - Nos casos de retenção na fonte, o recolhimento
do imposto deverá ser efetuado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da retenção.
Parágrafo único – A retenção na fonte não será efetuada
quando o prestador de serviços, inscrito no Cadastro Municipal, recolher o imposto
através de valor fixo.
DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO (TLL)
Artigo 8° - A Taxa de Licença de Localização (TLL) deverá
ser paga no ato do licenciamento do contribuinte, para inscrição no Cadastro do
Município.
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF)
Artigo 9° - A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF)
é lançada anualmente, e será paga de uma só vez até o dia 30 do mês de abril do
exercício, ou em parcelas, no máximo de três.
§ 1° - O contribuinte que efetuar o pagamento de uma só
vez, até a data do vencimento, gozará de redução de 5% (cinco por cento);
§ 2° - Nos casos de atividade exercida em caráter eventual,
o pagamento far-se-á antecipadamente;
§ 3° - A parcela não paga no vencimento somente poderá
ser recolhida com os acréscimos legais de multa e juros de mora.
Artigo 10° - Decorridos os prazos para pagamento, fixados
neste Decreto, o débito será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com as normas e
prazos estabelecidos no Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de
Santana.
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Artigo 11° - Salvo disposições em contrário, todos os prazos
fixados neste Decreto contam-se por dias ocorridos, excluindo o do início e incluindo o
do vencimento, mas se o término recair em dia considerado não útil, ter-se-á o
vencimento prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
Artigo 12° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 08 de março de 2002.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO
GERALDO OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO N° 6.589, DE 16 DE JULHO DE 2002.
“Altera dispositivos que estabelecem o Calendário
Fiscal de Tributos e Rendas do Município de Feira
de Santana e dá outras providencias.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
DECRETA:
Artigo 1.° - O § 2.° do Artigo 4.°, do Decreto Municipal N.° 6.538,
de 08 de março de 2002, passa vigorar com a seguinte redação:
“§ 2.° - Quanto às atividades sujeitas a valores fixos anuais, o
imposto será pago de uma só vez até o dia 05 de agosto de 2002.”
Artigo 2.° - O Artigo 9.° do Decreto Municipal N.° 6.538, de 08 de
março de 2002, passa vigorar com a seguinte redação:
Artigo 9.° - A Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) é
lançada anualmente, e será paga de uma só vez até o dia 31 de julho de 2002 ou em
parcelas, no máximo de três, respeitando o valor mínimo de R$ 90,00 (noventa reais)
e atualizada monetariamente segundo índices oficiais.”
Artigo 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de julho de 2002.
_______________________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
_______________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
_______________________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

160

LEI Nº 2.395, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002
Atualiza os Valores para terrenos e edificações
constantes das TABELAS anexas a Lei Nº 2.303, de
27/12/2001, para efeito de avaliação das unidades
imobiliárias e lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano do exercício de 2003, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica do Município,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 160/2002, de autoria deste
Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1.° — Ficam atualizados em 10,93% (dez inteiros e noventa e três
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2001 a novembro de 2002), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os Valores de terrenos dos
logradouros constantes do Anexo I e de edificações constantes do anexo III, documentos
integrantes da
Lei nº 2.303/2001, para efeito de avaliação das unidades imobiliárias e
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a vigorar no
exercício de 2003.
Artigo 2.° - Fica incluído na tabela dos Tipos e Padrões de Construção,
o “PADRÃO E”, alusivo ao Tipo 5 – “Serviços”, descrito conforme estabelecido nos anexos
desta Lei.
Artigo 3.° — Ficam atualizados em 19,44% (dezenove inteiros e
quarenta e quatro centésimos por cento), resultado do percentual acumulado de janeiro de
2001 a novembro de 2002, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores das Tabelas de Receita Nºs:
II (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Artigo 112); III (Taxa de Licença de
Localização – Artigo 139); IV (Taxa de Fiscalização do Funcionamento – Artigo 143); V (Taxa
de Licença para Execução de Obras e Urbanização da Áreas Particulares – Artigo149), VI–
Parte “A”(Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos –
Comércio Eventual ou Ambulante – Artigo 154), da Lei n° 003, de 22 de dezembro de 2000,
que passam a ter a redação conforme anexos desta Lei.
Artigo 4.° — Ficam atualizados em 10,93% (dez inteiros e noventa e três
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2001 a novembro de 2002), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo(IPCA),
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os Valores constantes da
Tabela VI–Parte “B”(Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos
– Dos Meios de Publicidade – Artigo 154), que passa a ter a redação conforme anexos desta
Lei.

Artigo 5.°— Os débitos fiscais relativos a tributos municipais,
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2002, constituídos ou
não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos atualizados
monetariamente com dispensa de juros de mora, multa de mora, multa por infração e
honorários advocatícios.
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Parágrafo Único – A dispensa será progressiva em razão da data
do pagamento, conforme calendário a ser fixado em ato do Poder Executivo
Artigo 6.°— Fica o Poder Executivo autorizado a receber imóveis
a título de dação em pagamento de créditos de natureza tributária, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, inclusive aqueles em processo de cobrança judicial.
Artigo 7.°— Poderão ser objeto de dação em pagamento imóveis
urbanos, livres de quaisquer ônus, situados neste Município, desde que matriculados
no Cartório de Registro de Imóveis.
§1.º — A autorização prevista no artigo Artigo 6.° não implica
obrigatoriedade na aceitação da dação proposta e não gera nenhum direito ao
proponente.
§2.º — A proposta de dação em pagamento não implica na
suspensão da ação de execução fiscal ou do recolhimento de qualquer crédito
tributário.
§3.º Formalizada a dação,
os procedimentos judiciais ou
administrativos serão extintos, respondendo o contribuinte pela evicção.
Artigo 8.°— O proponente arcará com todas as despesas, inclusive
aquelas necessárias à transição no Cartório do Registro de Imóveis.
Artigo 9.°— Os bens recebidos na forma de dação em pagamento
passarão a integrar o patrimônio do Município sob regime de disponibilidade plena e
absoluta e serão tombados pela Secretaria de Administração.
Artigo 10.— Fica o Poder Executivo, desde já, autorizado a alienar
os bens recebidos em dação em pagamento, se posteriormente, for constatado
desinteresse em mantê-los como integrantes do patrimônio do Município.
Parágrafo único.
licitação na modalidade concorrência.

A alienação dar-se-á com avaliação prévia e

Artigo 11.— Ficam extintos por remissão, os débitos tributários ou
não, exclusive o IPTU, inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive os ajuizados,
vencidos até 31 de dezembro de 2.001, desde que o montante do imposto, multa de
mora, juros de mora e outros acréscimos legais, por contribuinte, não seja superior a
R$ 200,00 (duzentos reais).
§1.º — Os débitos fiscais previstos neste artigo compreendem,
também, os relativos a Auto de Infração e Notificação Fiscal.
§2.º — Para efeito de aplicação do limite previsto no caput deste
artigo, será considerado o conjunto dos débitos do contribuinte responsável, levandose em conta o valor originário do débito fiscal, atualizado até a publicação desta Lei,
acrescido da multa de mora, dos juros de mora e demais acréscimos legais.
§3.º — A Secretaria Municipal da Fazenda, adotará os
procedimentos necessários à extinção dos débitos fiscais, independentemente de
requerimento do contribuinte.
Artigo 12. — Fica a Chefe do Poder Executivo autorizado a remir,
parcial ou totalmente, os débitos tributários relativos ao IPTU, inclusive os que se
encontram ajuizados, cuja cobrança seja considerada antieconômica.
§1.º — Para efeito de aplicação da remissão com relação ao
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), será considerado o conjunto dos débitos
do contribuinte responsável, independentemente da unidade imobiliária.
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§2.° — Considera-se antieconômico, para efeito de remissão, o
débito tributário ou não, cujo valor não compense o dispêndio de serviços e materiais
utilizados para cobrá-lo.
§3.° — O Chefe do Poder Executivo promoverá, através de
comissão constituída de representantes da Secretaria Municipal da Fazenda e da
Procuradoria Geral do Município, a apuração dos valores dos débitos relativos ao IPTU
a serem remidos, nestes incluídos os seus acréscimos legais, para efeito de sua
fixação, em caráter geral, não devendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o valor
correspondente a média do imposto por imóvel lançado no exercício de 2003.
Artigo 13. — O Artigo 119, da Lei Complementar nº 003, de 22
de dezembro de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de
Feira de Santana, passa a viger com a inclusão dos parágrafos a seguir:
§1.º — Para Sociedades de Profissionais, considerando o § 3º do
Artigo 9º, Decreto-lei nº 406/68, alterado pela Lei Complementar 56/87, o imposto será
pago em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que
preste serviço em nome da empresa, por profissional habilitado e por ano, conforme
códigos 04 e 05 da Tabela de Receita nº II, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), anexa a esta Lei.
§2.º — O imposto devido pelas Sociedades de Profissionais
amparadas pelo § 3º do Artigo 9º, Decreto-lei nº 406/68, será pago de uma só vez, até
o dia 10 (dez) de fevereiro do exercício, com redução de até 20% (vinte por cento).
§3.º — O contribuinte que não efetuar o pagamento na data do
vencimento do crédito tributário estabelecido no parágrafo anterior, poderá liquidá-lo
em até 11 (onze) parcelas mensais e consecutivas. Nesta hipótese, não fará jus a
redução de 20% (vinte por cento), prevista.
§4.°— O vencimento da primeira parcela ocorrerá no mesmo prazo
da cota única, e as outras, no dia 20 dos meses subseqüentes.
§5.° — A parcela não paga no vencimento, somente poderá ser
recolhida com os acréscimos legais.
Artigo 14. — O § 2º, do Artigo 140, da Lei Complementar n.º 003,
de 22 de dezembro de 2000, que instituiu o Código Tributário do Município de Feira de
Santana, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 2º - A licença será válida para o exercício em que for concedida,
ficando sujeita a verificação do funcionamento anualmente, quando será cobrada a
Taxa de Fiscalização do Funcionamento relativa a atividade.”
Artigo 15. — O Artigo 140, da Lei Complementar nº 003, de 22
de dezembro de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de
Feira de Santana, passa a viger com a inclusão do parágrafo a seguir:
“ §3.º — Será exigida nova licença sempre que ocorrer mudança
de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou
transferência de local.”
Artigo 16. — O Artigo 146, da Lei Complementar nº 003, de 22
de dezembro de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de
Feira de Santana, passa a viger com a seguinte redação:
“Artigo 146. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento será
lançada anualmente e cobrada proporcionalmente aos meses em que o contribuinte
solicitar a concessão, conforme Tabela IV; ou em parcelas, respeitado o valor mínimo,
atualizadas monetariamente segundo índices oficiais.”
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Artigo 17. — O inciso II, § 12.º do Artigo 1.º, da Lei
Complementar 10/2001, passa a viger com a seguinte redação:
“II - os serviços prestados pelas sociedades civis, cujo
regime de recolhimento do ISS é fixo anual.”
Artigo 18.— Ficam isentos da Taxa de Licença e Localização
(TLL), e da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), os orfanatos, creches,
abrigos e asilos, pertencentes a entidades sem fins lucrativos e que não recebam
contraprestação pelos serviços oferecidos.
Parágrafo único – Ficam extintos os créditos tributários, inscritos ou
não na Dívida Ativa, relativamente às entidades definidas no “caput” deste artigo,
correspondentes à Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), bem como à Taxa
de Licença e Localização (TLL).
Artigo 19. - Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), pelo prazo de 5 (cinco) anos, a parcela correspondente a construção dos
imóveis a serem edificados no “Pólo de Logística”, criado pelo Poder Executivo em área
delimitada.
§1.° — O benefício fiscal previsto neste artigo abrange, apenas, a
parcela correspondente ao valor da construção, e sua concessão será feita mediante
apresentação do “habite-se”, obedecendo os seguintes critérios:
I – 100% (cem por cento), desde que sejam gerados, pelo menos,
50 (cinqüenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos,
40 (quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
III – 60% (sessenta por cento), desde que sejam gerados, pelo
menos, 30 (trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que sejam gerados, pelo
menos, 20 (vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que sejam gerados, pelo menos,
10 (dez) empregos diretos, considerando a média mensal.
§2.° — O contribuinte beneficiado deverá manter, no mínimo, 50
(cinquenta) empregos diretos após a sua implantação.
§3.°— O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior
implica na suspensão do benefício proporcionalmente ao mínimo de empregos
exigidos.
§4.° — Aplica-se o disposto neste artigo à ampliação de empresa
já estabelecida no município, devendo neste caso, além de ser observado o disposto
no §1.°, ocorrer o aumento do quadro de pessoal em, pelo menos, 20% (vinte por cento)
no 1º ano, mantendo esse percentual mínimo durante a concessão do benefício.
§5.° — Sendo constatada a inveracidade nas informações
prestadas pelo contribuinte, será procedido o cancelamento do benefício, além da
reconstituição do crédito tributário no exercício atual e anteriores.
Artigo 19, alterado pela Complementar n º 043, de 01 de Março de 2010, que deu
nova redação ao caput e incluiu os parágrafos 1º ao 5º
A redação anterior era a seguinte:
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Artigo 19.- Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo
prazo de 5 (cinco) anos, a parcela correspondente a construção dos imóveis a serem
edificados no “Pólo de Logística”, a ser criado pelo Poder Executivo em área delimitada.
Artigo 20. — Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), pelo prazo de 05 (cinco) anos, os imóveis a serem construídos, aqueles que
estejam em fase de ampliação ou que venham a ser ampliados, em terrenos localizados
no Centro Industrial do Subaé (CIS).
§1.° — O benefício fiscal previsto neste artigo abrange, apenas, a
parcela correspondente ao valor da construção, e sua concessão será feita mediante
apresentação do “habite-se”, obedecendo os seguintes critérios:
I – 100% (cem por cento), desde que sejam gerados, pelo menos,
50 (cinqüenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos,
40 (quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
III – 60% (sessenta por cento), desde que sejam gerados, pelo
menos, 30 (trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que sejam gerados, pelo
menos, 20 (vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que sejam gerados, pelo menos,
10 (dez) empregos diretos, considerando a média mensal.
§1.°,alterado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.

A redação anterior era a seguinte:
§1.° — O benefício fiscal previsto neste artigo abrange, apenas, a parcela correspondente
ao valor da construção, e sua concessão será feita mediante apresentação do “habite-se”,
obedecendo os seguintes critérios:
I – 100% (cem por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos,
50 (cinqüenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo
menos, 40 (quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
III – 60% (sessenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo
menos, 30 (trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo
menos, 20 (vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos,
10 (dez) empregos diretos, considerando a média mensal.

§2.° — REVOGADO
§2.°, revogado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010. Redação
anterior era:
§2.° — Para efeito do número de empregos indicados no
parágrafo precedente, será considerada a soma envolvendo:
I – Os empregos gerados pela empresa beneficiada com o
incentivo;
II – Os empregos gerados no município pelas subempreiteiras
eventualmente contratadas pela empresa beneficiada com o incentivo.
§3.° — O contribuinte beneficiado deverá manter, no mínimo, 50 (cinqüenta)
empregos diretos após a sua implantação.
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§3.°, alterado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.
A redação anterior era a seguinte:
§3.° — Se comprometer, na hipótese de empresas novas, a manter, no mínimo, 50
(cinqüenta) empregos diretos após a sua implantação.
§4.° — O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior
implica na suspensão do benefício proporcionalmente ao mínimo de empregos
exigidos.
§5.° — Aplica-se o disposto neste artigo à ampliação de empresa já estabelecida

no município, devendo, além de ser observado o disposto no §1.°, ocorrer o aumento
do quadro de pessoal em, pelo menos, 20% (vinte por cento) no 1º ano, mantendo esse
percentual mínimo durante a concessão do benefício.
§5.°, alterado pela Lei Complementar nº 043, de 01 de Março de 2010.
A redação anterior era a seguinte:
§5.° — Nas situações de ampliação, deverá aumentar o quadro de pessoal em, pelo
menos, 20% (vinte por cento) no 1º ano, mantendo esse percentual mínimo durante a
concessão do benefício.
§ 6.° — A apuração de inveracidade nas informações prestadas pelo contribuinte,
implicará em cancelamento do benefício, além da reconstituição do crédito tributário no
exercício atual e anteriores.
Artigo 21. — Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), os imóveis residenciais de propriedade de pessoas físicas, em que o
valor do imposto seja igual ou inferior a R$ 30,00 (trinta reais).
Parágrafo Único — A isenção prevista no “caput” deste artigo, só
será aplicada ao contribuinte que possua apenas 1 (um) imóvel no Município de Feira
de Santana e que nele resida.
Artigo 22 - Revogado
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Art. 22, revogado pela Lei 3.429, de 06 de dezembro de 2013. A redação anterior
era a seguinte: Artigo 22. — Independentemente do desconto legal concedido para
pagamento à vista, a partir do exercício de 2003, os contribuintes que tenham
recolhido o IPTU até a data do vencimento, tomando como ano base para efeito da
concessão do benefício o recolhimento promovido a partir do exercício de 2002,
farão jus a um bônus de adimplência de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) por exercício, até o limite máximo cumulativo de 10% (dez por cento),
calculado sobre o valor efetivamente pago no exercício anterior.
Parágrafo Único — Perderá o direito ao benefício previsto no
“caput” deste artigo, aquele contribuinte que deixar de pagar o IPTU na data
aprazada em exercícios subseqüentes.
Artigo 23. — Fica instituída, no âmbito da Administração
Municipal de Feira de Santana, a guia de Declaração Mensal de Serviços (DMS).
§1.º — O Secretário Municipal da Fazenda, em ato próprio,
especificará os contribuintes que devem efetivar a entrega do formulário ora instituído,
de forma a viabilizar a recepção de todo o universo declarante até 31/12/2004.
§2.º — O Secretário Municipal da Fazenda, em ato próprio,
publicará o modelo, definirá prazos e outras condições para o fiel cumprimento das
obrigações ora estabelecidas.
Artigo 24. — A DMS poderá:
I—

ser preenchida por meio eletrônico;

Il — ser entregue em meio magnético, conforme disposto pela
Secretaria Municipal da Fazenda.
Artigo 25. — O contribuinte que deixar de apresentar a DMS por três meses
consecutivos, independentemente da penalidade que será aplicada por
descumprimento da obrigação acessória, terá suspensa a sua inscrição municipal, por
ato do Diretor do Departamento de Administração Tributária, até que providencie a
atualização das informações e requeira a regularização da sua situação cadastral.
Artigo 26. — Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar nas multas e juros de mora,
as mesmas condições estabelecidas pela União, relativamente à cobrança dos tributos
a esta devidos.
Artigo 27. — Nos exercícios subseqüentes a 2003, fica o Poder Executivo
autorizado a editar novos valores das tabelas constantes desta Lei, reajustando-as com
base em índices oficiais de atualização divulgados pelo Governo Federal.
Artigo 28. — Esta LEI entrará em vigor na data da sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA - Em 27.12.2002
_______________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO

Prefeito
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LEI Nº 2.396, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002.
Institui a Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto Lei nº. 161/2002, de autoria deste Poder Executivo,
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município de Feira de Santana, a Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública, de acordo com o art. 149-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda
Constitucional nº. 39, de 19 de dezembro de 2002, que tem como fato gerador da respectiva contribuição tributária a
utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de iluminação, nas vias e logradouros públicos, prestados aos contribuintes
ou postos à sua disposição.
Parágrafo único – Entende-se como 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. 2º - O sujeito passivo da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública é o proprietário,
o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de unidade imobiliária lindeira às vias ou logradouros públicos,
servidos por iluminação pública.
Art. 3º - A base de cálculo da Contribuição para o Custeio do Serviço 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 dotadas dos mencionados serviços.
§ 1º - A composição do custo dos serviços de iluminação compreende:
a) as despesas mensais com a energia elétrica consumida pelos serviços de iluminação pública;
b) as despesas mensais com a administração, operação e manutenção dos serviços de iluminação pública;
c) as quotas mensais de depreciação de bens e instalações do sistema de iluminação pública;
d) as quotas mensais de investimentos destinados a suprir encargos financeiros para a expansão, melhoria
ou modernização do sistema de iluminação pública.
§ 2º - A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública incidirá a partir do exercício de
2003.
Art. 4º - Os valores devidos a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública para
o exercício de 2003 serão os seguintes:

Ver Lei 3.381, de 06 de junho de 2013
I – R$ 16,64 (dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) mensais, para contribuintes possuidores de
imóveis classificados pela concessionária de distribuição de energia elétrica como residenciais.
II – R$ 22,19 (vinte e dois reais e dezenove centavos) mensais, para contribuintes classificados pela
concessionária de energia elétrica como comerciais ou industriais.
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§ 1º - São isentos do pagamento da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
os contribuintes classificados como de baixa renda pela Administração Federal.
§ 2º - Os valores mensais ora estabelecidos poderão estar sujeitos a um desconto, de forma a
assegurar que o valor da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública não exceda, em
hipótese alguma a 10 % (dez por cento) do valor do consumo de energia elétrica do contribuinte no respectivo
mês.
§ 3º - Os valores da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública nos exercícios
subseqüentes serão revistos de acordo com a variação anual do IPC-A ou outro que lhe suceda em caso de
extinção.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica para promover a cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública.
Art. 6º - Aplicam-se à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, no que
couber, as normas do Código Tributário Nacional e do Código Tributário do Município de Feira de Santana,
inclusive aquelas relativas a infrações e penalidades.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - Proceder as alterações orçamentárias necessárias ao atendimento desta Lei.
II - Regulamentar a presente Lei, editando os atos complementares precisos à sua aplicação.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos fiscais a partir
de 1º de janeiro de 2003.
Gabinete do Prefeito, 27 de dezembro de 2002.
JOSE RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA DE MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
GEOVÁ DA SILVA BORGES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
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DECRETO N° 6.640, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre a dispensa de juros de mora, multa de mora, multa por
infração e honorários advocatícios na quitação de tributos de qualquer
natureza instituídos pelo Governo Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso das suas
atribuições, que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município, e à vista do
disposto na Lei nº 2.395, de 27 de dezembro de 2002,
DECRETA
Artigo 1º Ficam dispensados os pagamentos de multas por infrações, juros
e multa de mora, além de honorários advocatícios relativos aos créditos tributários de qualquer
natureza, constituídos ou não, inclusive aqueles ajuizados ou parcelados, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 30 de novembro de 2002, nos percentuais abaixo indicados, desde que o
contribuinte ou responsável efetue integralmente o pagamento do valor atualizado do débito, com
observância dos prazos a seguir estabelecidos:
I - com redução de 100% (cem por cento), até 28 de fevereiro de 2003;
II - com redução de 70% (setenta por cento), até 31 de março de 2003;
III - com redução de 60% (sessenta por cento), até 30 de abril de 2003;
V - com redução de 50% (cinqüenta por cento), até 30 de maio de 2003;
Artigo 2º Em relação aos débitos a serem pagos com os benefícios previstos
neste Decreto:
I - tratando-se de créditos tributários que se encontrem com defesa ou recurso
administrativo, o sujeito passivo deverá reconhecer, expressamente, a procedência da autuação
que tenha dado origem ao procedimento e desistir da impugnação;
II - no caso de o crédito tributário estar sendo objeto de discussão judicial, o
benefício somente será concedido após a homologação da desistência da ação pelo sujeito passivo
e o pagamento das despesas judiciais respectivas;

III - tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício de que
trata este Decreto não se aplicará às parcelas já pagas;
IV - também poderão utilizar-se do benefício a que se refere este Decreto
os contribuintes inativos ou com inscrição cancelada;
V - afruição dos benefícios previstos neste Decreto não confere direito à
restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título.
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Artigo 3.º — Este DECRETO entrará em vigor na data da sua
ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA - 27/12/2002
_______________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
_________________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
________________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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publicação,

DECRETO N° 6.662, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2003

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei
Orgânica do Município e especialmente as concedidas através do §9º, do Artigo 1º, da Lei
Complementar nº 10, de 27 de dezembro de 2001;
Considerando a necessidade de preservar os níveis de receitas
municipais, bem como zelar pelo relevante interesse público,
DECRETA:
Artigo 1º.

Ficam habilitadas como substitutas tributárias as seguintes

empresas:
I – SY WIRING TECHNOLOGIES BRASIL LTDA;
CNPJ Nº 01.942.223/0004-83;
II – ATIVA PROPAGANDA LTDA
CNPJ Nº 04.208.525/0001-78;
III – ARTE CAPITAL PROPAGANDA
CNPJ Nº 34.099.358/0001-35.
Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA - 20 de fevereiro de 2003
_______________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

____________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda

_________________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
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LEI Nº 2.409, DE 20/06/2003
Estabelece isenção fiscal aos adquirentes de unidades imobiliárias em área
de interesse social para fins da habitação ou cujo transmitente seja a Habitação
e Urbanização da Bahia S/A. (URBIS), e dá outras providencias

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso das suas
atribuições, que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município,
Artigo 1.º –Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis Inter - Vivos (ITIV):
I – as alienações e concessões de uso efetuadas pelo município, em área declarada de
interesse social para fins de habitação;
II – as alienações, por parte da Habitação e Urbanização da Bahia S/A –(URBIS), em
liquidação de imóveis residenciais que se encontrem em processo de regularização.
Parágrafo único - Perderá o benefício o concessionário ou adquirente que transferir a posse
ou a propriedade do imóvel antes de completar 5 (cinco) anos de sua aquisição, ficando obrigado a
recolher o imposto ao Tesouro Municipal, atualizado monetariamente, na forma da Lei, sem prejuízo
do recolhimento do imposto relativo à nova transferência.
Artigo 2.º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA,

20/06/2003.

_______________________________

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO

_________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito

__________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.733, DE 21 DE AGOSTO DE 2003
Habilita como substitutas tributárias
empresas e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica do
Município e especialmente as concedidas através do §9º, do Artigo 1º, da Lei Complementar nº
10, de 27 de dezembro de 2001;
Considerando a necessidade de preservar os níveis de receitas municipais,
bem como zelar pelo relevante interesse público,

DECRETA:
Artigo 1º. Ficam habilitadas como substitutas tributárias as empresas que explorem serviços de

planos de saúde ou de assistência médica, hospitalares e congêneres, ou de seguro através de
planos de medicina de grupos e convênios, em relação aos serviços, remoção de doentes, serviços
de hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos socorros,
manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação, clínicas de radioterapia, eletricidade
médica, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres, prestados a elas por terceiros, no
território do município.
Artigo 2º -. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de agosto de 2003.
____________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
___________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
_____________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda

174

Publicado no jornal “Tribuna Feirense”, de 27 de setembro de 2003

DECRETO Nº 6.745, DE 26 DE SETEMBRO DE 2003
Habilita como substitutas tributárias
empresas e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica
do Município e especialmente as concedidas através do §9º, do Artigo 1º, da Lei Complementar nº 10, de
27 de dezembro de 2001;
Considerando a necessidade de preservar os níveis de receitas municipais, bem como zelar
pelo relevante interesse público,

DECRETA:
Artigo 1º. Ficam habilitadas como substitutas tributárias as empresas

I – SAVON - INDUSTRIA COM EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
C.N.P.J. 04.184.711/0001-14;
II– COMERCIAL GERDAU LTDA.
C.N.P.J. 42.119.370/0087-62.
Artigo 2º -. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de setembro de 2003.
____________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
___________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
_____________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.747 de 29 de setembro de 2003.
Nomeia os integrantes do Conselho
Municipal do Contribuinte.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,no
uso das suas atribuições, especialmente as disposições no artigo 3º, da Lei Municipal Nº 1.418, de
30 de abril de 1991.
Considerando-se as modificações nas representações das entidades nãogovernamentais, bem como as indicações dos representantes governamentais,

DECRETA:
Artigo 1° – Ficam nomeadas para compor o Conselho Municipal do
Contribuinte as seguintes pessoas:
I – Presidente: Renato Dias Lima
II – Conselheiros que representam a Prefeitura Municipal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Anilton Santana Melo – Titular;
Ana Rita Teixeira de Oliveira – Suplente;
João Batista Pereira – Titular;
Marilene de Lima Leite – Suplente;
Waldir Viera da Costa – Titular;
Roberto Guimarães Nunes – Suplente;
Antonio Carlos Santana Melo – Titular;
Walter Bastos Silva Filho – Suplente;

III – Representando a Ordem dos Advogados do Brasil:
a) Marcelo Cohin Saback de Oliveira – Titular;
b) Edvan Camilo da Silva – Suplente;
IV – Representando a Associação Comercial de Feira de Santana:
a) José Alexandrino de Souza – Titular;
b) Gersino Alves da Silva – Suplente;
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V – Representando o Centro das Indústrias de Feira de Santana:
a) Flávia dos Santos Paixão – Titular;
b) Milena dos Santos Porto – Suplente;
VI – Representando a Federação das Associações de Moradores de Feira de Santana:
a) Claudemiro Campos Suzart – Titular;
b) Edson Queiroz dos Santos – Suplente;
VII – Representando a Procuradoria Geral do Município:
a) Wilson Suzart Freitas.
Artigo 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de setembro de 2003.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Município
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DECRETO Nº 6.756, de 17 de novembro de 2003
Altera prazos de vigência do Decreto nº 6.733, de 21 de agosto de 2003.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica do
Município e especialmente as concedidas através do §9º, do Artigo 1º, da Lei Complementar nº
10, de 27 de dezembro de 2001;
Considerando a necessidade de preservar os níveis de receitas municipais,
bem como zelar pelo relevante interesse público,

DECRETA:
Artigo 1.º - A substituição tributaria estabelecida na forma do Decreto nº 6.733,
de 21 de agosto de 2003, passará a viger a partir de 1.º de janeiro de 2004.
Artigo 2.º - Os valores retidos como base na substituição ora vigente deverão
ser recolhidos em guia própria aos cofres municipais até o dia 30 de novembro em curso,
possibilitando aos contribuintes substituídos a efetivarem a compensação no mencionado mês.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de novembro de 2003.
____________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
___________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
_____________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Altera a Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, que instituiu o Código
Tributário e de Rendas do Município de Feira de
Santana e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no
uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do artigo 86, da Lei Orgânica do Município,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 01/2003, de
autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1.° — O Artigo 59 da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a seguinte redação:
“Artigo 59. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos de
competência municipal é facultado, também, ao contribuinte, a compensação do valor no
recolhimento do mesmo tributo correspondente a períodos subseqüentes.”
Artigo 2.° — Acrescente-se ao Artigo 91 da Lei Complementar nº 003, de 22
de dezembro de 2000, o seguinte parágrafo:
“§ 4º - Excluem-se das condições previstas no parágrafo precedente as
alterações de lançamentos que objetivam regularizar situações cadastradas em desacordo com a
condição efetiva do imóvel.”
Artigo 3.° — O Artigo 112, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, passa a
viger com a seguinte redação:
“Artigo 112. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência
dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços da lista
constante do Anexo VII desta Lei, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
§ 1º - Os serviços relacionados na lista constante do Anexo VII desta Lei, ficam
sujeitos, apenas, ao imposto previsto neste artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento
de mercadorias, excetuados os casos nela previstos.
§ 2º - Em casos especiais, visando facilitar aos contribuintes o cumprimento
das obrigações fiscais, poderá ser autorizada a adoção de regime especial para pagamento de ISS,
bem como a emissão de documentos ou a escrituração de livros fiscais, de forma diversa ao
previsto na Lei complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000.
§ 3º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide ainda sobre os
serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente
179

mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo
usuário final do serviço.”
Artigo 4.° — O Artigo 113, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, passa a
viger com a seguinte redação:
“Artigo 113. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento,
onde ele estiver domiciliado, na hipótese do inciso II do Artigo 129;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso
dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e
7.19 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista
constante do Anexo VII desta Lei;
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.09 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos
serviços descritos no subitem 7.10 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista constante do
Anexo VII desta Lei;
X–
XI –
XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista constante do Anexo VII desta
Lei;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18
da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.01 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do
bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista
constante do Anexo VII desta Lei;
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos
serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista constante do Anexo VII desta Lei;
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XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05
da lista constante do Anexo VII desta Lei;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da
lista constante do Anexo VII desta Lei;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista constante do Anexo VII desta Lei.
§ 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista constante do
Anexo VII desta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer
natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não.
§ 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista constante
do Anexo VII desta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município
em cujo território haja extensão de rodovia explorada.
§ 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços
descritos no subitem 20.01 da lista constante do Anexo VII desta Lei.
§ 4º - Considera-se estabelecimento prestador:
I – o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de
modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;
II – o local onde são exercidas as atividades de prestação de serviços, seja
matriz, filial, sucursal, escritório de representação, contato ou semelhante, independentemente do
cumprimento de formalidades legais ou regulamentares;
III – os locais onde forem exercidas as atividades de prestação de serviços de
natureza itinerante, enquadradas como de diversões públicas.
§ 5º - Presume-se a existência de estabelecimento prestador a ocorrência de
ao menos uma das seguintes situações:
I – manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à realização dos serviços;
II – estrutura organizacional ou administrativa;
III – indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
IV – permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração
econômica de atividades de prestação de serviços, exteriorizada através de:
a) – indicação do endereço em imprensa, formulários ou correspondências;
b) – locação de imóvel;
c) – propaganda ou publicidade;
d) – contas de telefone e fornecimento de energia elétrica e água em nome
do prestador ou seu representante;
V – inscrição nos órgãos previdenciários;
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§ 6º Cada estabelecimento do mesmo contribuinte é considerado autônomo
para efeito do cumprimento das obrigações tributárias.”
Artigo 5.° — O Artigo 114, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, passa a
viger com a seguinte redação:
“Artigo 114. A incidência do imposto independe:
I – da existência de estabelecimento fixo;
II – do cumprimento de qualquer exigência legal, regulamentar ou
administrativa, relativa ao prestador ou à prestação de serviços, salvo os casos em que a prestação
constitua-se ilícito penal;
III – do fornecimento de material;
IV – do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação;
V – do caráter permanente ou eventual da prestação;
VI – da denominação dada ao serviço prestado.”
Artigo 6.° — O § 2º do Artigo 115, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 2º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações,
bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito
realizadas por instituições financeiras.
IV - Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no
Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.”
Artigo 7.° — O Artigo 116, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana,
passa a viger com a seguinte redação:
“Artigo 116. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1.º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis,
em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a
importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.
§ 2.º Na prestação de serviços a que se referem os itens 7.02 e 7.05 da lista
constante do Anexo VII desta Lei, o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas
correspondentes ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços.
§ 3.º No caso da prestação de serviços a que se referem os itens 7.02 e 7.05 da lista

constante do Anexo VII desta Lei, o contribuinte terá que comprovar por meio de documentação
fiscal, a compra e aplicação de todo material utilizados na obra.
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§ 4.º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista constante do
Anexo VII desta Lei forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será
proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer
natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município.”
Artigo 8.° — O Artigo 118, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, passa a
viger com a seguinte redação:
“Artigo 118. A concessão de desconto, abatimento ou dedução não será levada
em consideração no cálculo do preço de serviço, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 116 desta
Lei e os descontos concedidos incondicionalmente.”
Artigo 9.° — A alínea “a” do inciso II do Artigo 129, da Lei Complementar nº
003, de 22 de dezembro de 2000, passa a viger com a seguinte redação:
“a) as pessoas jurídicas, tomadoras ou intermediárias dos serviços,
beneficiadas por imunidade ou isenção tributária ou qualquer outro benefício fiscal.”
Artigo 10. — O § 5.º do Artigo 129, da Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 5.º - Nas hipóteses do parágrafo antecedente, e dos §§ 2.º e 3.º do art 116,
quando o valor do abatimento for superior a 50% (cinqüenta por cento) do total da nota fiscal, ficará
a empresa obrigada a solicitar, junto a Secretaria Municipal da Fazenda, autorização prévia e por
escrito desde que comprove através do laudo técnico do engenheiro responsável pela obra, a
utilização efetiva do material em montante superior a este percentual.”
Artigo 11. — Acrescente-se ao inciso II, do Artigo 129, da Lei Complementar
nº 003, de 22 de dezembro de 2000, as seguintes alíneas:
j) o tomador ou intermediário do serviço proveniente do exterior do País
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
l) as empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de
assistência médica, hospitalares e congêneres, ou de seguro através de planos de medicina de
grupos e convênios, em relação aos serviços, remoção de doentes, serviços de hospitais, clínicas,
sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casas de saúde,
de repouso e de recuperação, clínicas de radioterapia, eletricidade médica, ultra-sonografia,
radiologia, tomografia e congêneres, prestados a elas por terceiros, no território do município;
m) hospitais, maternidades, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise,
ambulatórios, pronto-socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e
congêneres;
n) shoppings centers que abriguem mais de noventa lojas.
Artigo 12. — O §1º do Artigo 140, da Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 1º O Poder Executivo definirá, através de regulamento, os conceitos de
pequeno, médio e grande porte.”
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Artigo 13. — Fica acrescido à Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000, o Anexo VII, que terá a redação constante no Anexo I desta Lei e espelhará a lista de
Serviços aludida no Artigo 112 do Código Tributário do Município.
Artigo 14. — A Tabela de Receita II, da Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, passa a viger de acordo com o estabelecido no Anexo II desta Lei.
Artigo 15. — Esta Lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2004.
Artigo 16. — Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei n.º 003, de 22
de dezembro de 2000: incisos I, II, III, IV, V e VI do § 3.º do Artigo 116; o§ 5.º do Artigo 116; o §
6.º do Artigo 116; os §§ 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do Artigo 119; o inciso II do § 12. do Artigo 129 e
demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de Dezembro de 2003.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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LEI MUNICIPAL
Nº 2466, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003
(RESUMO NO TOCANTE A PREÇOS PÚBLICOS)

Estabelece a Lei de Vigilância à Saúde no Município e dá outras Providências

(...)
Artigo 1º - As ações de Vigilância à Saúde que compreendem atividades de Vigilância Sanitária e Controle
Epidemiológico, nelas incluídas aquelas inerentes à Zoonoses, Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental são
desenvolvidas de acordo os seguintes princípios:

(...)
Artigo 141 - Os proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos ou locais e dos veículos
transportadores para os quais se requer o Alvará Sanitário ou Certificado de licença de veículo transportador,
respectivamente, deverão solicitá-los à Secretaria Municipal de Saúde, através de requerimento próprio, para fins do
cadastramento e fiscalização.
§ 1º – Os indivíduos que realizem atividades ambulantes de interesse da Saúde Pública deverão solicitar
ao Serviço Municipal de Saúde, através de requerimento próprio, cadastramento para liberação de autorização
especial, desde que cumpridas as exigências higiênico-sanitárias quanto ao produto e ao comerciante.
§ 2º – A renovação do Alvará Sanitário, da Autorização Especial e Certificado de Licença de Veículo
Transportador deve ser solicitada à Autoridade Sanitária Municipal 30 (trinta) dias antes da data de expiração do
prazo de sua validade, e a inobservância de tal procedimento sujeita o infrator às penalidades previstas nesta Lei.
§ 3º – A concessão do Alvará Sanitário, da Autorização Especial e Certificado de Licença de Veículo
Transportador e suas renovações ou autorizações, dependerão do cumprimento das normas previstas nesta Lei, sem
prejuízo de outras normas sanitárias pertinentes, e do pagamento pelo requerente do respectivo preço público,
devendo este ser recolhido em documento próprio, como receita do Fundo Municipal de Saúde, em conta específica
da Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
I - O pagamento a que se refere o parágrafo 3º diz respeito a:
a) Vistoria das instalações e veículos transportadores;
b) Taxa para concessão do Alvará, Autorização Especial e Certificado de Licença de Veículo
Transportador, inclusive dos anos em atraso, em caso de renovação;
c) Multa ou multas aplicadas, e em débito, em decorrência das ações de Vigilância Sanitária, mediante a
conclusão do processo administrativo sanitário pertinente, e mesmo que já tenha sido inscrita na dívida ativa;
d) Taxa cobrada para os serviços específicos prestados pela Vigilância Sanitária, constante do item 6 da
Tabela I, do ANEXO II.
II – O preço público dos itens a e b do parágrafo 3º, I, consta da Tabela I, anexo II desta Lei.
III – As taxas e multas serão aplicadas de acordo com esta Lei, e serão fixadas e atualizadas com base em
índice oficial divulgado anualmente pela Administração Federal, no final de cada exercício.
§ 4º – No caso de renovação de Alvará Sanitário, de Autorização Especial ou de Certificado de Licença de
Veículo Transportador, o proprietário ou responsável pelo local, estabelecimento ou veículo transportador manterá
em seu poder o documento de protocolo expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo apresentá-lo

sempre que for solicitado.
Artigo 142 – A Secretaria Municipal de Saúde deverá manter estrita articulação com os órgãos responsáveis
pela regulamentação dos serviços públicos e ordenamentos do solo, sem prejuízo de suas competências institucionais,
de modo a permitir consenso nos critérios de licenciamento das atividades sujeitas a esta Lei e a outras normas
sanitárias pertinentes.
§ 1º – O Alvará Sanitário será precedido da liberação do alvará de Licença de Funcionamento.
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§ 2º – O Certificado de Licença de Veículo Transportador será fornecido após apresentação do
certificado de vistoria do DETRAN e dos documentos normais atualizados do seu proprietário (pessoa física ou
Empresa) e do veículo.
Artigo 143 – O Alvará Sanitário, a Autorização Especial e o Certificado de Licença de Veículo
Transportador devem ser mantidos em bom estado de conservação, afixados em local visível ao público e
apresentados quando solicitados pela Autoridade Sanitária.
Artigo 144 – A validade do Alvará de Saúde e do Certificado de Licença de Veículo Transportador será
de 1 (um) ano, enquanto a Autorização Especial terá prazo de validade variável, não podendo ultrapassar de 6
(seis) meses a contar da data da expedição.
Parágrafo único – Para cada estabelecimento ou veículo transportador será fornecido um único Alvará
de Saúde ou Certificado de Licença de Veículo Transportador e no caso de mercados e feiras, 01 (um) para cada
ponto de venda ou loja.
Artigo 145 – Somente será concedido Alvará Sanitário ao estabelecimento que desenvolva suas
atividades comerciais, industriais ou de prestação de serviços de interesse da Saúde Pública fora de área de
domicílio residencial.
Parágrafo único - Para efeito do citado no caput deste artigo, o estabelecimento deverá estar
completamente isolado do domicílio residencial e não oferecer risco ou agravo à saúde dos moradores vizinhos.

(...)
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DECRETO Nº 6.776, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
DIVULGA O VALOR MÉDIO LANÇADO POR
CONTRIBUINTE NO EXERCÍCIO DE 2003.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município e especialmente
as concedidas através do §3.º, do Artigo 12. da Lei nº 2.395, de 27 de dezembro de 2002;

DECRETA:
Artigo 1.º - O valor médio lançado no exercício de 2003 foi de R$114,96(cento
e quatorze reais e noventa e seis centavos).
Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de dezembro de 2003.

____________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
___________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
_____________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.777, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003
Institui a Declaração de Documentos Fiscais Nãoutilizados, aprova o modelo da declaração, estabelece
normas para sua entrega e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais conferidas pelo Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Artigo 1.º- Fica instituída, no âmbito da Administração Municipal de Feira de
Santana, a Declaração de Documentos Fiscais Não-Utilizados.
Artigo 2.º - Fica aprovado o modelo da Declaração de Documentos Fiscais
Não Utilizados, conforme Anexo I deste Decreto.
Art 3.º - A entrega da Declaração de Documentos Fiscais Não- Utilizados,
será feita quando:
I - da devolução de talonários fiscais com data de emissão vencida;
II - do encerramento da atividade;
III - do pedido de baixa da inscrição municipal.
Artigo 4.º -. Este Decreto entrará em vigor no dia 1.º de janeiro de 2004,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de dezembro de 2003
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
GERALDO DE OLIVEIRA S. FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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ANEXO I - DECRETO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Administração Tributária
DOCUMENTOS FISCAIS NÃO UTILIZADOS
NÚMERO DO PROCESSO
DATA ____/____/____
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO (Rua/ave/bairro/fone/fax/"e-mail")

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

I - TALONÁRIOS FISCAIS COM DATA DE EMISSÃO VENCIDA

II - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE
III - PEDIDO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
IV - OUTROS - ESPECIFICAR:
OS DOCUMENTOS ABAIXO ESPECIFICADOS APRESENTAM A(S) SEGUINTE(S) OCORRÊNCIA(S)
ESPÉCIE DE DOCUMENTO

MOD

SÉRIE

SUBSÉRIE

NUMERAÇÃO
DE

A

QUANTIDADE
VIAS
JOGOS

Número das Notas Fiscais
canceladas:

Contribuinte
Assinatura

DATA
CPF/RG

Recebi as duas vias deste documento________________________________________ data __________
Assinatura do funcionário

Declaro para os devidos fins que a ocorrência citada foi devidamente comprovada
_____________________________________________________________data_______
Assinatura do funcionário
Observações:
___________________________________________________________________________
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DECRETO N.º 6.800, DE 05 DE MARÇO DE 2004
Estabelece normas para as atividades de terminais
rodoviários e movimentação de passageiros, relativamente
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais,
conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município e especialmente a concedida
através do § 1º, do Artigo 132 Complementar n.º 003, de 22 de dezembro de 2000;

DECRETA:
Artigo 1.º - Para fins de fiscalização do Imposto Sobre Serviços, os estabelecimentos que
administram os terminais rodoviários e a movimentação de passageiros ficam obrigados à observância das
normas contidas no presente decreto.
Artigo 2.º - Os estabelecimentos que administram os terminais rodoviários e a movimentação de
passageiros ficam obrigados a emitir o documento denominado “tarifa de embarque”.
Artigo 3.º -O documento fiscal previsto no artigo precedente deverá ser autorizado por intermédio de
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF), e conterá os seguintes requisitos:
III -

a denominação “Tarifa de Embarque do Terminal Rodoviário de Feira de Santana”;
a razão social, o endereço, o número de inscrição no cadastro municipal e o número
do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do estabelecimento;

III o número de controle seqüencial correspondente a cada via;
IV o valor total cobrado do usuário;
V a razão social, o endereço, o número de inscrição no cadastro municipal e o número do registro no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)da gráfica autorizada e, ainda, o número da AIDF e a data
da autorização, bem como, a data e quantidade de impressos e o número da primeira e última via do
documento;
VI- a série do documento.
Artigo 4.º - O sujeito passivo deverá manter atualizados seus registros em livro ou
qualquer outro meio idôneo que permita a correta apuração do tributo, incluindo-se aí os
registros por meio magnético.
Artigo 5.º - Na falta dos registros, o valor do imposto será lançado por arbitramento,
levando-se em consideração o número de passagens intermunicipais e interestaduais
comercializados pelas empresas instaladas do terminal rodoviário.
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Artigo 6.º - O descumprimento da obrigação principal ou acessória sujeitará o infrator às
penalidades previstas na legislação em vigor.
Artigo 7.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 05 DE MARÇO DE 2004.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.821, DE 20 DE ABRIL DE 2004.
Altera dispositivo do Decreto nº 5.874, de 10
fevereiro de 1995, e dá outras providências.

de

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica do
Município e especialmente concedida pela Lei Nº 2.486, de 07 de abril de 2004,

DECRETA:
Artigo 1.º- O Artigo 6º do Decreto nº 5.784, de 10 de fevereiro de 1995, com
alterações promovidas pelo Decreto nº 6.372, de 22 de janeiro de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo 6º - O limite máximo mensal de gratificação de produção atribuída aos
ocupantes dos cargos de fiscal de tributos e rendas, fiscal de serviços públicos e fiscais de obras
será de R$ 3.049,50 (três mil, quarenta e nove reais e cinqüenta centavos), subtraído o vencimento
do servidor”.
Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de abril de 2004.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
GERALDO DE OLIVEIRA S. FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração
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LEI Nº 2.552,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004,
DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO SIMPLIFICADO,
FAVORECIDO E DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
das suas atribuições, Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 007/2004, de autoria
do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica criado o SIMFEIRA (regime fiscal especial para a micro e pequena
empresa com domicílio fiscal no Município de Feira de Santana), assegurando à micro e pequena empresa
tratamento tributário simplificado, favorecido e diferenciado na forma estabelecida nesta Lei.
Artigo 2º. O contribuinte interessado em ingressar no SIMFEIRA deverá
formalizar opção no ato de sua inscrição ou em qualquer outro momento, devendo sempre:
I – comprovar que o volume da receita bruta anual e desembolsos estimados da empresa ou firma individual
não excedeu, no ano anterior, aos limites fixados nesta Lei;
II – apresentar, quando se tratar de MICRO OU PEQUENA EMPRESA ESTADUAL,
o recibo de entrega da Declaração do Movimento Econômico de Microempresa (DME) e sua respectiva
Cédula Suplementar, se couber, alusivo ao ano imediatamente anterior ao pedido de enquadramento;
ficando facultado ao Departamento de Administração Tributária, o direito de solicitar quaisquer documentos
que julgar necessários com o objetivo de atestar a transparência, lisura e idoneidade das informações ali
contidas;
III – apresentar, quando se tratar de empresa enquadrada no REGIME NORMAL
DE APURAÇÃO, os recibos de entrega das Declarações Mensais de Arrecadação (DMA) e suas respectivas
Cédulas Suplementares, se couber, alusivas ao ano imediatamente anterior ao pedido de enquadramento,
ficando facultado ao Departamento de Administração Tributária, o direito de solicitar quaisquer documentos
que julgar necessários com o objetivo de atestar a transparência, lisura e idoneidade das informações ali
contidas.
Parágrafo único. Na eventualidade da extinção das declarações aludidas nos incisos II e III, a Secretaria
Municipal da Fazenda considerará o instrumento que venha a ser criado pela SECRETARIA DA FAZENDA
DO ESTADO DA BAHIA para substituí-las.
Artigo 3º. A Secretaria Municipal da Fazenda, por ato de seu titular, instituirá o
"FORMULÁRIO DE OPÇÃO - SIMFEIRA ", fixando forma e prazos de apresentação.
Artigo 4º. Para ingresso no SIMFEIRA os interessados deverão estar
enquadrados nas seguintes situações:
I – Em atividades de prestação de serviços, considera-se:
a) – microempresa - o contribuinte cuja receita bruta (venda de serviços) no ano
anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou inferiores a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais);
b) - empresa de pequeno porte - o contribuinte cuja receita bruta (venda de serviços)
no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 40.000,00 (quarenta
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mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
II —Em atividades comerciais e industriais, considera-se:
a) - microempresa - o contribuinte cuja receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou
inferiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
b) - empresa de pequeno porte - o contribuinte cuja receita bruta (venda de
mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais
sejam superiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais).
III — Empresas com características diversas dos incisos anteriores, que, por
interesse da Administração Tributária do Município, tenham deferido, por ato fundamentado do Executivo,
seu ingresso no SIMFEIRA, desde que a receita bruta ou desembolsos estimados sejam iguais ou inferiores
a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Artigo 5º. Será aceita a declaração de perspectiva de faturamento e estimativa de
desembolsos no ato da inscrição, no cadastro mobiliário do município, sujeita a posterior homologação pela
Fiscalização Tributária Municipal,que lançará eventuais diferenças ocorridas em relação ao faturamento
auferido nos últimos 12 (doze) meses, na hipótese de o mesmo ultrapassar qualquer dos limites
estabelecidos nesta Lei.
§ 1º Em se tratando de empresa nova, deverá o interessado/optante declarar que a receita bruta anual, sem
qualquer dedução, não excederá os limites definidos na presente Lei.
§ 2º No primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta e dos desembolsos estimados serão calculados
proporcionalmente ao número de meses decorridos, entre a constituição da empresa e a data de 31 de
dezembro, do mesmo exercício ou estimativa de desembolsos.
§ 3º No caso de empresa que não tenha exercido suas atividades durante os 12
(doze) meses do ano anterior, o cálculo da receita bruta anual e dos desembolsos estimados será feito
proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, naquele ano.
§ 4º Na mensuração da receita bruta anual, para fins de comparação com os limites
desta Lei, se a empresa mantiver mais de um estabelecimento, levar-se-á em conta a receita bruta global e
os desembolsos estimados de todos eles, não importando se do mesmo ou de diversos ramos de atividades
econômicas.
Artigo 6º. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá arbitrar os desembolsos
estimados, quando os valores informados pelo contribuinte forem incoerentes ou inconsistentes,
prevalecendo este arbitramento sobre quaisquer outras estimativas ou declarações prestadas pelo
contribuinte.
Artigo 7º. O tratamento tributário ora instituído consiste na apuração simplificada
do ISS, além de outros benefícios previstos em Lei.
Artigo 8°. Os integrantes do SIMFEIRA pagarão, a título de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), valor fixo a ser recolhido mensalmente, que será determinado em
função do faturamento apresentado no ano anterior ou com base nos desembolsos estimados do mesmo
período, observado o seguinte:
Parágrafo único - Dentre os dois critérios estabelecidos no caput deste artigo,
prevalecerá o de maior valor, aplicando-se sobre ele a alíquota de 2% (dois por cento), e dividindo-se o
resultado por 12 (doze). O quociente resultante irá representar o valor do imposto a ser recolhido
mensalmente.
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Artigo 9°. Os integrantes do SIMFEIRA ficam desobrigados de manter em
uso escrita fiscal, destinada ao registro dos serviços prestados, assim como de autenticar seus
documentos fiscais nos termos dos artigos 131 e 132, da Lei Municipal nº 003, de 22 de dezembro
de 2000.
Artigo 10. Os integrantes do SIMFEIRA serão isentos do pagamento das
taxas de concessão do alvará sanitário, de concessão de licença especial e de vistoria das
instalações e veículos transportadores, estabelecidas nos termos do artigo 141, da Lei Municipal
nº 2.466, de 23 de dezembro de 2003.
Artigo 11. Os integrantes do SIMFEIRA serão isentos do pagamento das
taxas de licença e localização (TLL), de fiscalização e funcionamento (TFF), de licença e
publicidade (TLP), estabelecidas nos termos dos artigos 141, 147, 156 da Lei Municipal nº 003, de
22 de dezembro de 2000, observado o seguinte:
§ 1º. Para os integrantes classificados como pequenas empresas, a
isenção da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) representará a redução correspondente
a 50% (cinqüenta por cento) do valor devido.
§ 2°. A isenção da Taxa de Licença de Publicidade (TLP) não abrange a
publicidade colocada em vias e logradouros de domínio público.
Artigo 12. Não serão admitidas ou serão excluídas do regime especial
estabelecido nesta Lei, as empresas que:
I – estiverem enquadradas nos códigos 4.01 a 4.23; 5.01 a 5.09; 7.01 a 7.22;
9.01 a 9.03; 11.01 a 11.04; 16.01,da Lista de Serviços, que corresponde ao anexo VII, do Artigo
112, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000;
II – constituírem-se sob forma de sociedade anônima;
III – participarem, por si ou por quaisquer dos seus sócios, bem como dos
respectivos cônjuges, do capital de outra sociedade;
IV – forem estabelecidas ou domiciliadas no exterior ou possuir sócio, pessoa
jurídica ou pessoa física, estabelecido ou domiciliado no exterior;
V – possuírem como sócio outra pessoa jurídica;
VI – deixarem de emitir nota fiscal de prestação de serviços;
VII – tiverem débito inscrito ou não, em dívida ativa do Município, extensivo aos seus
titulares ou sócios, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VIII – tiverem mais que 30% (trinta por cento) dos serviços prestados a contribuintes
classificados como substitutos tributários;
IX – deixarem de apresentar junto à Secretaria Estadual da Fazenda na data aprazada,
conforme o caso, a Declaração do Movimento Econômico de Microempresa (DME) e sua respectiva Cédula
Suplementar, se couber, ou a Declaração Mensal de Apuração (DMA), e sua respectiva Cédula
Suplementar, se couber.
§ 1º. O documento aludido no inciso precedente será analisado pelo Departamento de
Administração Tributária, ficando facultado a este, o direito de solicitar quaisquer documentos que julgar
necessários com o objetivo de atestar a transparência, lisura e idoneidade das informações ali contidas.
§ 2º – O disposto neste artigo não será considerado para efeito do cálculo da Taxa de
Fiscalização do Funcionamento (TFF).
§ 2º, incluído pela Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.
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Artigo 13. Os valores eventualmente retidos pelos substitutos tributários nas
operações realizadas junto às micro e pequenas empresas serão objeto de compensação no exercício
seguinte.
Artigo 14. Ficam mantidas as obrigações acessórias relativas à inscrição cadastral, à
guarda dos documentos fiscais, no que couber.
Artigo 15. A impressão de Nota Fiscal de Serviços deverá ser requerida e aprovada
pela Secretaria Municipal da Fazenda, sendo obrigatória a utilização da expressão SIMFEIRAMICROEMPRESA, SIMFEIRA-EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou SIMFEIRA-REGIME ESPECIAL,
conforme o caso.
Artigo 16. A empresa que, a qualquer tempo, deixar de preencher os requisitos
mencionados nesta Lei para enquadramento como micro e pequena empresa, deverá comunicar o fato ao
Órgão fazendário, para o cancelamento de seu registro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da respectiva
ocorrência.
Artigo 17. A empresa que se registrar ou se mantiver registrada como micro ou
pequena empresa, sem a observância dos requisitos previstos na presente Lei, estará sujeita às seguintes
conseqüências e penalidades:
I – desenquadramento de ofício do regime simplificado;
II – pagamento do Imposto Sobre Serviços – ISS e das taxas, como contribuinte não
favorecido, acrescido de juros moratórios e atualização monetária sobre o débito, calculados desde a data
em que tais tributos deveriam ter sido pagos até a data do seu efetivo pagamento;
III – multa por infração, nos termos do Código Tributário Municipal.
§ 1º O empresário ou sócio responderá solidária e ilimitadamente pelo enquadramento
indevido no regime especial destinado às micro e pequenas empresas.
§ 2º Na hipótese do parágrafo precedente,empresários e sócios ficarão impedidos, por
2 (dois) anos, de beneficiar-se do regime especial previsto nesta Lei, quando caracterizada fraude ou
omissão de informações, independentemente de outras sanções cabíveis.
§ 3º O mesmo impedimento e sanções aplicar-se-ão às sociedades em que o
empresário ou os sócios da empresa punida com o cancelamento do registro de micro e pequena empresa
participar, ou vier a participar.
Artigo 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas suas
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de dezembro de 2004.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Município
JOSÉ ARISTÓTELES RIOS NERY

Secretario Municipal de Desenvolvimento Econômico
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LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 020 – 21.12.2004
DISPÕE SOBRE A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN E IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO – IPTU, ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 003, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2000, QUE INSTITUIU O CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
no uso das suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei
Complementar nº 006/2004, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1.° O Artigo 59. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a inclusão do parágrafo a seguir:
“Parágrafo único. Os valores eventualmente retidos pelos substitutos
tributários nas operações realizadas junto às empresas integrantes do SIMFEIRA serão objeto de
compensação no exercício seguinte.”
Artigo 2.° Acrescenta-se ao Artigo 116. da lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, os seguintes parágrafos:
“§ 5º. Os integrantes do SIMFEIRA pagarão, a título de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), valor fixo a ser recolhido mensalmente, que será
determinado em função do faturamento apresentado no ano anterior ou com base nos desembolsos
estimados do mesmo período.”
“§ 6º. Dentre os dois critérios estabelecidos no parágrafo precedente,
prevalecerá o de maior valor, aplicando-se sobre ele a alíquota de 2% (dois por cento), e dividindose o resultado por 12 (doze). O quociente resultante irá representar o valor do imposto a ser
recolhido mensalmente.”
Artigo 3.° O Artigo 119. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a inclusão do parágrafo único a seguir:
“Parágrafo único. As empresas cadastradas no regime SIMFEIRA terão o
cálculo do ISSQN, efetuado na forma dos § 5º e § 6º do Artigo 116 da Lei Complementar nº 003,
de 22 de dezembro de 2000.”
Artigo 4.° O Artigo 129. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a inclusão do parágrafo a seguir:
“§15.° Os contribuintes classificados como Substitutos Tributários não deverão
levar em consideração no ato da retenção do ISSQN o regime especial de tributação dispensado
às micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA .”
Artigo 5.° O Artigo 131. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a inclusão do parágrafo a seguir:
“Parágrafo único. As micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA
estão desobrigadas de atender ao dispositivo constante do caput deste artigo.”
Artigo 6.° O § 2º do Artigo 132. da Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 2º Os documentos fiscais somente poderão ser confeccionados após
autorização competente e terão validade de 2 (dois) anos, contados da data da autorização, ficando
a sua emissão condicionada à autenticação a ser promovida pela repartição, salvo quando tal
autenticação for inexigível.”
Artigo 7.º O Artigo 132. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a inclusão do parágrafo a seguir:
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“§ 6º As micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA estão
dispensadas da autenticação de documentos fiscais.”
Artigo 8.º A alínea “s” da Tabela de Receita III, a que alude o Artigo 140, da
Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, passa a ter a redação conforme
estabelecido no Anexo I desta Lei.
Artigo 9.º O parágrafo único do Artigo 141. da Lei Complementar nº 003, de
22 de dezembro de 2000, passa a viger com a inclusão do inciso a seguir:
“IV – as micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA.”
Art 10. O Artigo 143. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a inclusão do parágrafo a seguir:
Artigo 11. A Tabela de Receita IV, a que alude o Artigo 144, da Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, passa a ter a redação conforme estabelecido
no Anexo II desta Lei.
Artigo 12. O Artigo 144. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a viger com a inclusão do parágrafo único a seguir:
“Parágrafo único. Caso o contribuinte discorde do valor atribuído ao tributo,
poderá este requerer à Administração Municipal que seja procedida a devida revisão.”
Artigo 13. O Artigo 147. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
passa a viger com a inclusão do inciso a seguir:
“IV – as microempresas integrantes do SIMFEIRA.”
Artigo 14. O Artigo 147. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
passa a viger com a inclusão do parágrafo único a seguir:
“Parágrafo único. As pequenas empresas gozarão da redução correspondente a
50% (cinqüenta por cento).”
Artigo 15. O Artigo 156. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
passa a viger com a inclusão do inciso a seguir:
“IX – as micro e pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA com relação a
publicidade que não esteja colocada em espaço de domínio público.”
Artigo 16. O Artigo 82. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
passa a viger com a inclusão dos incisos a seguir:
“III – os imóveis residenciais de propriedade de pessoas físicas, cujo valor do imposto
seja igual ou inferior a R$ 30,00 (trinta reais);
IV - os terrenos urbanos de propriedade de pessoas físicas, cujo valor do imposto seja
igual ou inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).”
Artigo 17. O Artigo 82. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
passa a viger com a inclusão dos parágrafos a seguir:
“§4.° Sempre que houver atualização monetária do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), os limites estabelecidos nos incisos III e IV deste artigo serão reajustados em idênticos
percentuais.”
“§5.° A isenção prevista no inciso III deste artigo só será aplicada ao contribuinte que
possua apenas 1 (um) imóvel no Município de Feira de Santana e que nele resida.”
“§6.° A isenção prevista no inciso IV deste artigo só será aplicada ao contribuinte que
possua apenas o imóvel objeto do benefício.”
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Artigo 18. O parágrafo único estabelecido no Artigo 149, da Lei Complementar nº
003, de 22 de dezembro de 2000, passa a viger como parágrafo primeiro daquele artigo.
Artigo 19. O Artigo 149. da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
passa a viger com a inclusão dos parágrafos a seguir:
“§2.° Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares (TLE), prevista no Artigo 149 da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, os imóveis a serem edificados no “Polo de Logística”, a ser criado pelo Poder
Executivo em área delimitada.”
§3.° Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares (TLE), prevista no Artigo 149 da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, os imóveis a serem construídos, aqueles que estejam em fase de construção
ou que venham a ser ampliados, em terrenos localizados no Centro Industrial do Subaé (CIS).”
Artigo 20. O inciso II, do Artigo 4º,da Lei nº. 2.396, de 27 de dezembro de 2002, passa a viger com a
seguinte redação:
Revogado pela Lei Complementar nº 035/2007
“II – Para contribuintes classificados pela concessionária de energia elétrica como “comerciais e industriais:”
a) até 450 kWh – R$ 22,19 (vinte e dois reais de dezenove centavos);
b) acima de 450 kWh – R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos).”
Artigo 21. O Artigo 4º,da Lei nº. 2.396, de 27 de dezembro de 2002, passa a viger
com a inclusão dos seguintes incisos:
Revogado pela Lei Complementar nº 035/2007
“III - Para contribuintes classificados pela concessionária de distribuição de energia elétrica como “Poder
Público”:
a)
b)
c)
d)
e)

até 100 kWh – R$ 15,00 (quinze reais);
acima de 100 a 300 kWh – R$ 30,00 (trinta reais);
acima de 300 a 650 kWh – R$ 60,00 (sessenta reais);
acima de 650 a kWh – R$ 120,00 (cento e vinte reais).

IV – R$ 31,25 (trinta e um reais e vinte e cinco centavos), para contribuintes não
classificados nos incisos I, II e III, do Artigo 4º, da Lei nº. 2.396, de 27 de dezembro de 2002.”
Artigo 22. O parágrafo primeiro, do inciso II, do Artigo 4º,da Lei nº. 2.396, de 27 de
dezembro de 2002, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 1º Ficam isentos do pagamento da Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública:
a) os contribuintes classificados como “residencial de baixa renda”, pela Administração Federal;
b) os contribuintes classificados pela concessionária de distribuição de energia elétrica como
“rural” ;
c) o Poder Público Municipal.”
Artigo 23. O parágrafo segundo, do inciso II, do Artigo 4º,da Lei nº. 2.396, de 27
de dezembro de 2002, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 2º — Os valores mensais ora estabelecidos poderão estar sujeitos a um desconto, de forma a assegurar
que o valor da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública não exceda, em hipótese
alguma, a 10% (dez por cento) do valor do consumo de energia elétrica do contribuinte no respectivo

mês, exceto quanto aos contribuintes a que se refere o inciso III.”
199

Artigo 24. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a converter os
débitos das empresas cadastradas sob os códigos de atividades 9261-4/01, 9261-4/02, 9261-4/04,
provenientes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU e das diversas taxas devidas, compensando-os com o aluguel de suas
dependências que serão utilizadas para a prática esportiva por parte de alunos da rede pública
municipal.
Artigo 25. As empresas que optarem pela compensação prevista nesta Lei deverão protocolar sua
intenção, por escrito, junto à Secretaria Municipal da Fazenda.
Parágrafo único — O protocolo da intenção, previsto no artigo precedente, não implica a
obrigatoriedade da aceitação da proposta e não gera nenhum direito ao proponente.
Artigo 26. As empresas que assim o desejarem poderão, a qualquer tempo, solicitar o
cancelamento da opção pela compensação de débitos a que se refere esta Lei, com uma
antecedência mínima de 06 (seis) meses.
Artigo 27. As empresas participantes nos termos desta Lei poderão utilizar as imagens vinculadas
na promoção das suas atividades.
Artigo 28. Fica revogada a Lei nº 1.933, datada de 16 de setembro de 1997.
Artigo 29. Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas suas disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 21 de dezembro de 2004..
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Município
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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PORTARIA Nº 001/2004

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, Feira de Santana, Estado da Bahia,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 89, inciso III, da
Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto no Artigo 3.º, da Lei nº
2.552, de 16 de dezembro de 2004.
Estabelece:
Artigo 1º. - Fica criado o “Formulário de Opção - SIMFEIRA”, conforme Anexo
Único desta Portaria.
Artigo 2º. - Esta portaria entrará em vigor, a partir do dia 1º. de janeiro de
2005.

Gabinete do Secretário, 23 de dezembro de 2004.

Joaquim José Bahia Menezes
Secretário Municipal da Fazenda
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FORMULÁRIO DE OPÇÃO - SIMFEIRA - Anexo Único à Portaria nº 001/2004
RAZÃO SOCIAL

I

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CGC \ CPF

ATIVIDADE
TELEFONE
E-MAIL
Solicitamos o enquadramento da empresa acima identificada no regime simplificado de apuração dos tributos municipais na condição
MICROEMPRESA ( ) ; EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( ).
Para tanto, informamos que a nossa receita bruta no exercício anterior foi de R$_____________________________________.
Declaramos estar cientes que essa opção ficará sujeita a confirmação posterior por parte da Secretaria Municipal da Fazenda.
DECLARAÇÃO

II

Declaramos para os efeitos de inscrição no Cadastro de Contribuintes do SIMFEIRA do Município de Feira de Santana, que esta
empresa encontra-se devidamente enquadrada nos termos estabelecidos na Lei própria, ao tempo que informamos a previsão mensal de desembolsos
decorrentes das operações e prestações deste estabelecimento.
DESEMBOLSOS/ENCARGOS

R$

DESEMBOLSOS/ENCARGOS

a) ÁGUA

l)

b) ENERGIA

m) PRÓ-LABORE

c) TELEFONE

n) DESPESAS FINANCEIRAS

d) INTERNET

o) SEGUROS

e) ALUGUEL

p) IMPOSTOS E TAXAS

f) SALÁRIOS

q) MANUTENÇÃO E REPAROS

g) ENCARGOS SOCIAIS

r)

h) MATERIAL DE EXPEDIENTE

s) INSUMOS

i) CONTABILISTA

t)

j) C U S T O

DAS

MERCADORIAS

/

R$

COMISSÕES PAGAS

CONDOMÍNIO

OUTROS DESEMBOLSOS

PRODUTOS

VENDIDOS

TOTAL DOS DESEMBOLSOS/ENCARGOS..............................................................................
OUTRAS INFORMAÇÕES:

III
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS:

ÁREA DO ESTABELECIMENTO UTILIZADA PARA VENDAS/SERVIÇOS EM m²
DECLARAMOS, para os fins de direito que assumimos total responsabilidade sobre as informações contidas neste documento.
Por retratar a expressão da verdade, datamos e assinamos o presente, ficando ciente de que no caso de inveracidade comprovada estaremos sujeitos
às penalidades previstas em Lei.

__/___/___

________________________________________________

Data

Assinatura Contribuinte ou Responsável
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

IV

Banco Número

Agência número

Nome Banco

Conta Corrente nº

Nome Agência

AUTORIZAÇÃO BANCÁRIA

V

Autorizamos ao BANCO acima mencionado a debitar em minha (nossa) conta corrente conforme indicação acima nos respectivos
vencimentos, o valor pertinente ao recolhimento fixo mensal, haja vista nossa opção pelo SIMFEIRA.
NOME DO RESPONSÁVEL

TELEFONE

___/___/___

________________________________________________

Data

Assinatura Contribuinte ou Responsável
ABONO BANCÁRIO E REGISTRO NO SISTEMA DO BANCO

VI

Não Abonado____________________
Abono

Motivo:

_______

Certifico que os dados inseridos no campo II estão corretos e foram devidamente cadastrados no nosso sistema.
___/___/___
Data
VII

_________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Responsável pela informação
Considerações Gerais
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DECRETO Nº 6.895, de 29/12/2004
Publicado pela “Tribuna Feirense”, edição de 30/12/2004.
Atualiza os Valores para terrenos e edificações constantes das
TABELAS anexas a Lei Nº 2.303, de 27/12/2001, para efeito de
avaliação das unidades imobiliárias e lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano do exercício de 2005.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica
do Município,
Considerando que o Artigo 6.º, da Lei Municipal nº 2.303/01 e Artigo
27. da Lei Municipal nº 2.395/02, que autoriza a atualização dos valores venais dos imóveis
anualmente até que seja expedida nova planta de valores e que tal procedimento não
ocorreu na vigência dos mencionados diplomas,
DECRETA:
Artigo 1.° — Ficam atualizados em 7,24% (sete inteiros e vinte e
quatro centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze)
meses (dezembro de 2003 a novembro de 2004), do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
Valores de terrenos dos logradouros constantes do Anexo I Tabela de valores por metro
quadrado de terrenos urbanos) e do anexo III (tabela dos tipos e padrões de construção),
documentos integrantes da Lei nº 2.303/2001, alterados pela Lei nº 2.395, de 27 de
dezembro de 2002, para efeito de avaliação das unidades imobiliárias e lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), a vigorar no exercício de
2005.
Artigo 2.° — Este decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de dezembro de 2004
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 6.896, de 29/12/2004, publicado pela “Tribuna Feirense”, edição
de 30/12/2004.
ATUALIZA OS VALORES DAS TABELAS DE RECEITA QUE
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Artigo 1.° — Ficam atualizados em 7,24% (sete inteiros e vinte e quatro
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses (dezembro de
2003 a novembro de 2004), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores das Tabelas de Receita Nºs: II, Códigos 01 e
02 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Artigo 119); III (Taxa de Licença de Localização –
Artigo 140); V (Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares –
Artigo149), VI–Parte “A”(Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos –
Comércio Eventual ou Ambulante – Artigo 155), da Lei n° 003, de 22 de dezembro de 2000 e alteração
posterior através da Lei nº 2.395, de 27 de dezembro de 2002.
Artigo 2.° — Ficam atualizados em 7,24% (sete inteiros e vinte e quatro
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses (dezembro de
2003 a novembro de 2004), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os Valores constantes da Tabela VI–Parte “B”(Taxa de
Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos – Dos Meios de Publicidade – Artigo
155), da Lei n° 003, de 22 de dezembro de 2000 e alteração posterior através da Lei nº 2.395, de 27 de
dezembro de 2002.
Artigo 3.° — Ficam atualizados em 7,24% (sete inteiros e vinte e quatro
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses (dezembro de
2003 a novembro de 2004), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores a que se refere o artigo 1º, do Decreto nº 6.531,
de 22 de fevereiro de 2002.
Artigo4.° — Ficam atualizados em 7,24% (sete inteiros e vinte e quatro
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses (dezembro de
2003 a novembro de 2004), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores para pagamento a que se refere a Lei nº 2466,
de 23 de dezembro de 2003.
Artigo 5.° — Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de dezembro de 2004
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
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DECRETO Nº 6.908, DE 14 DE JANEIRO DE 2005

Estabelece o Calendário Fiscal de Tributos e Rendas
do Município de FEIRA DE SANTANA para 2005 e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no
uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica
do Município,decreta:
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA (IPTU)
Artigo 1°
O Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), é anual e poderá ser pago de uma só vez, até o dia
04 (quatro) de abril do exercício, com redução de 20% (vinte por cento).
Artigo 2° O contribuinte que não efetuar o pagamento na
data do vencimento do crédito tributário estabelecido no artigo anterior, deverá
liquidá-lo em até 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas. Nesta hipótese,
não fará jus a redução de 20% (vinte por cento), prevista no mesmo artigo.
§1° O vencimento da primeira parcela ocorrerá no mesmo
prazo da cota única, e as outras, na mesma data dos meses subseqüentes.
§2° A parcela não paga no vencimento, somente poderá
ser recolhida com os acréscimos legais: multa de mora e juros de mora.
Artigo 3º Quando ocorrer o lançamento do imposto no curso
do exercício, os cálculos serão proporcionais ao número de meses restantes e o
pagamento será feito de uma só vez, até o trigésimo dia após o lançamento.
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Artigo 4° O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
(ISSQN), devido pelos prestadores de serviços, será recolhido até o dia 20 do
mês subseqüente ao fato gerador.
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§1° O prazo deste artigo aplica-se também, para as
atividades sujeitas a valores fixos anuais ou regime de estimativa;
§2° Quanto às atividades sujeitas a valores fixos anuais, o
imposto será pago de uma só vez até o dia 29 de julho do exercício.
§3° Quando o contribuinte sujeito à recolhimento mensal
em função do montante faturado não tiver realizado movimento tributável no
mês, deverá apresentar declaração informando a ocorrência, no prazo previsto
no "caput" deste artigo.
Artigo 5° Esgotado os prazos previstos no artigo anterior, o
recolhimento somente poderá ser efetuado com os acréscimos legais.
Artigo 6° Quando se tratar de compensação de crédito e a
norma regulamentadora não dispuser a respeito, o recolhimento do imposto não
compensado no mês, será feito até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente ao da
ocorrência do fato gerador.
DA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA (RFISSQN)
Artigo 7° Nos casos de retenção na fonte, o recolhimento
do imposto deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da
retenção.
DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO ( TLL)
Artigo 8° A Taxa de Licença de Localização (TLL) deverá
ser paga no ato do licenciamento do contribuinte, para inscrição no Cadastro do
Município.
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF)
Artigo 9° A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF),
é lançada anualmente, e será paga de uma só vez até o dia 31 do mês de maio
do exercício.
§1° Nos casos de atividade exercida em caráter eventual, o
pagamento far-se-á antecipadamente;
§2° A parcela não paga no vencimento, somente poderá
ser recolhida com os acréscimos legais de multa e juros de mora.
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DA TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE ( TLP)
Artigo 10. A Taxa de Licença de Publicidade (TLP) é lançada anualmente,
e será paga de uma só vez até o dia 30 do mês de setembro do exercício.
ÕES GERAIS
Artigo 11. Decorridos os prazos para pagamento fixados
neste Decreto, o débito será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com as normas
e prazos estabelecidos no Código Tributário e de Rendas do Município de Feira
de Santana.
Artigo 12. Salvo disposição em contrário, todos os prazos
fixados neste Decreto contam-se por dias corridos, excluindo o do início e
incluindo o do vencimento, mas se o término recair em dia considerado não útil,
ter-se-á o vencimento prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
Artigo 13. Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 DE JANEIRO DE 2005

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
Geraldo de Oliveira Sampaio Filho
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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PUBLICADO NO JORNAL “FOLHA DO ESTADO”, EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA, 26 DE
MAIO DE 2005.

DECRETO N° 6.948, DE 24 DE MAIO DE 2005.
CONCEDE ESTÍMULO TRIBUTÁRIO A
EMPRESAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86,
da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Artigo 1.º - Fica concedido o estímulo tributário previsto no Artigo 20,
da Lei Nº 2.395, de 27 de dezembro de 2002, às empresas abaixo relacionadas:
I - RIGESA DA BAHIA S/A.
CNPJ Nº 06.043.069/0001-89;
II - PIRELLI PNEUS S/A.
CNPJ Nº 59.179.838/0028-57.

Artigo 2.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 24 DE MAIO DE 2005
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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LEI Nº 2.609, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005.
Dispõe sobre a Concessão e o
Cancelamento de Inscrição Municipal do
Município de Feira de Santana para
contribuintes que realizem operações com
derivados de petróleo, gás natural e
combustíveis líquidos carburantes e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 167/2005, de
autoria do Poder Executivo, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - A concessão de inscrição no Cadastro de Contribuintes de Feira de
Santana, Estado da Bahia, para quaisquer fins, ainda que licenciamento de publicidade, para
contribuintes que realizem operações com derivados de petróleo, gás natural e suas frações
recuperáveis, álcool e demais combustíveis líquidos carburantes, ficará condicionada ao
atendimento dos requisitos determinados para inscrição na Agência Nacional de Petróleo –ANP,
além das demais disposições regulamentares.
Parágrafo único – A apresentação de inscrição válida junto à Agência Nacional de
Petróleo-ANP induz o atendimento dos requisitos mencionados no caput deste artigo.
Artigo 2º - Será cancelada ex officio a inscrição no Cadastro de Contribuintes
Municipais do estabelecimento do contribuinte que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou
revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool e demais
combustíveis líquidos carburantes em desconformidade com as especificações estabelecidas pela
Agência Nacional de Petróleo-ANP.
Parágrafo único – A desconformidade deverá ser comprovada por meio de laudo
elaborado pela ANP ou por entidade por ela credenciada.
Artigo 3º - O cancelamento da inscrição na forma do artigo antecedente implica:
I – o cancelamento imediato de todas as licenças expedidas em nome do
contribuinte, atingindo todos os estabelecimentos situados no território do Município.
II – a proibição aos administradores e sócios da empresa:
a) de participarem de outra empresa no âmbito do Município que tenha objeto social
no mesmo ramo de atividade;
b) de obterem nova inscrição para nova empresa no âmbito do Município que tenha
objeto social no mesmo ramo de atividade.
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Parágrafo único – As restrições previstas no Artigo 2º, desta Lei, subsistirão
pelo prazo de cinco anos, contatos da data do efetivo cancelamento.
Artigo 4º - Na aplicação desta Lei será sempre assegurado o contraditório e
a ampla defesa.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de setembro de 2005.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JOSÉ FERREIRA PINHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

JOSÉ JOAQUIM BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 6.997, DE 28 DE SETEMBRO DE 2005.
Nomeia os integrantes do Conselho Municipal do
Contribuinte.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
especialmente as disposições no artigo 3º, da Lei Municipal Nº 1.418, de 30 de abril de 1991.
Considerando a imperiosa necessidade de continuar o Conselho Municipal do Contribuinte,
a apreciar em uma única instância administrativa os recursos interpostos junto a Fazenda Municipal
de modo a assegurar um fórum democrático e participativo onde a Administração e o contribuinte
possam dirimir questões relativas à atuação Tributária do Município.
DECRETA:
Artigo 1º - Reconduzir por mais um período o Conselho Municipal do Contribuinte as
seguintes pessoas:
I – Presidente:
a) Renato Dias Lima
II - Conselheiros que representam a Prefeitura Municipal:
a)

Anilton Santana Melo – Titular;

b)

Ana Rita Teixeira de Oliveira - Suplente;

c)

Walter Bastos Silva Filho – Titular;

d)

Marilene de Lima Leite – Suplente;

e)

Waldir Vieira da Costa – Titular;

f)

Roberto Guimarães Nunes – Suplente;

g) Antonio Carlos Santana Melo – Titular;
h)

Leda da Silva Gomes – Suplente;

III - Representando a Ordem dos Advogados do Brasil:
a) Marcelo Cohin Saback de Oliveira – Titular;
b) Edvan Camilo da Silva – Suplente;
IV – Representando a Associação Comercial de Feira de Santana:
a) José Alexandrino de Souza – Titular;
b) Gersino Alves da Silva – Suplente;

211

V - Representando o Centro das Indústrias de Feira de Santana:
a) Flávia dos Santos Paixão – Titular;
b) Milena dos Santos Porto – Suplente;
VI – Representando a Federação das Associações de Moradores de Feira de Santana:
a) Claudemiro Campos Suzart – Titular;
b) Edson Queiroz dos Santos – Suplente;
VII – Representando a Procuradoria Geral do Município:
a) Wilson Suzart Freitas.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de setembro de 2005.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO
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DECRETO Nº 7.057, de 28 de dezembro de 2005.
Editado no jornal Folha do Estado
Edição de 29/12/2005.
ATUALIZA OS VALORES DAS TABELAS DE RECEITA QUE
ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Artigo 1.° — Ficam atualizados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2004 a novembro de 2005), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores das
Tabelas de Receita Nºs: II, Códigos 01 e 02 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – Artigo 119); III (Taxa de Licença de Localização – Artigo 140); V (Taxa de
Licença para Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares – Artigo149), VI–
Parte “A”(Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos –
Comércio Eventual ou Ambulante – Artigo 155), da Lei n° 003, de 22 de dezembro de 2000,
alterações posteriores através da Lei nº 2.395, de 27 de dezembro de 2002 e Decreto n.º
6.896, de 29 de dezembro de 2004.
Artigo 2.° — Ficam atualizados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2004 a novembro de 2005), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores da
Tabela de Receita N.º IV (Taxa de Fiscalização do Funcionamento – Artigo 144),
alterados conforme Artigo 11, Anexo II, da Lei complementar n.º 020, de 21 de dezembro
de 2004.
Artigo 3.° — Ficam atualizados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2004 a novembro de 2005), do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
Valores constantes da Tabela VI–Parte “B”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Dos Meios de Publicidade – Artigo 155), da Lei n°
003, de 22 de dezembro de 2000, alterações posteriores através da Lei nº 2.395, de 27 de
dezembro de 2002 e do Decreto n.º 6.896, de 29 de dezembro de 2004.
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Artigo 4.° — Ficam atualizados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2004 a novembro de 2005), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores a que
se refere o artigo 1º, do Decreto n.º 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, (taxas praticadas
pelo centro de abastecimento e outros mercados),alterado pelo Decreto n.º 6.896, de 29
de dezembro de 2004.
Artigo 5.° — Ficam atualizados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2004 a novembro de 2005), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores para
pagamento a que se refere a Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003 (Taxa de
Fiscalização Sanitária), alterados pelo Decreto n.º 6.896, de 29 de dezembro de 2004.
Artigo 6.° — Ficam atualizados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2004 a novembro de 2005), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores para
pagamento a que se refere a Lei n.º 2.396, de 27 de dezembro de 2002 (Contribuição para
Custeio de Iluminação Pública), definidos pela Lei Complementar n.º 020, de 21 de
dezembro de 2004.
Artigo 7.° — Este decreto entrará em vigor no primeiro dia do mês
de janeiro de 2006, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, .... de dezembro de 2005

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
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DECRETO Nº 7.058, de 28 de dezembro de 2005.
Editado no jornal Folha do Estado
Edição de 29/12/2005.
Atualiza os Valores para terrenos e edificações constantes das
TABELAS anexas a Lei Nº 2.303, de 27/12/2001, para efeito de
avaliação das unidades imobiliárias e lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano do exercício de 2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica
do Município,
Considerando que o Artigo 6.º, da Lei Municipal nº 2.303/01 e Artigo
27. da Lei Municipal nº 2.395/02, que autoriza a atualização dos valores venais dos imóveis
anualmente até que seja expedida nova planta de valores e que tal procedimento não
ocorreu na vigência dos mencionados diplomas,
DECRETA:
Artigo 1.° — Ficam atualizados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2004 a novembro de 2005), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os Valores de
terrenos dos logradouros constantes do Anexo I (Tabela de valores por metro quadrado de
terrenos urbanos) e do anexo III (tabela dos tipos e padrões de construção), documentos
integrantes da Lei nº 2.303, de 27 de dezembro de 2001, alterados pela Lei n.º 2.395, de
27 de dezembro de 2002 e pelo Decreto nº 6.895, de 29 de dezembro de 2004, para efeito
de avaliação das unidades imobiliárias e lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU), a vigorar no exercício de 2006.
Artigo2.° — Este decreto entrará em vigor no primeiro dia do mês
de janeiro de 2006, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, .... de dezembro de 2005
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda

215

LEI COMPLEMENTAR Nº. 027, DE 03 DE ABRIL DE 2006
VIDE, TAMBÉM, LEI Nº 2.552, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 E LEI COMPLEMENTAR Nº 020, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2004.

ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições, Faço saber que a CÂMARA DE FEIRA DE SANTANA, através do Projeto
de Lei nº 001/2006, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º – Ficam isentos do pagamento do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), enquanto perdurar a situação fática, os
imóveis comprovadamente locados às instituições religiosas para o exercício de suas
finalidades essenciais, especificamente relacionadas à celebração de cultos religiosos.
Parágrafo único. A isenção não dispensa as obrigações acessórias.
Artigo 2º – O presente benefício fiscal será concedido às entidades
religiosas com atividade no Município há pelo menos 1 (um) ano e cujo Contrato de Locação
conste a responsabilidade do pagamento do IPTU pela locatária.
Parágrafo único. A isenção incidirá sobre o imóvel ou fração, enquanto
vigente o contrato de locação a favor da entidade religiosa, obrigando–se ela a comunicar ao
Poder Público quando da extinção contratual, sob pena de responder pelos débitos
eventualmente existentes e demais sanções cabíveis.
Artigo 3º – A isenção será suspensa imediatamente quando constatada
uma das seguintes ocorrências:
I – o beneficiário venha a sublocar o imóvel;
II – seja dada outra finalidade, mesmo que parcial, de uso para o imóvel;
III – seja descumprida qualquer das obrigações acessórias previstas na
legislação vigente;
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IV – seja apurado que o pedido para reconhecimento da isenção foi
instruído com documentos inidôneos ou foram prestadas informações falsas ou incorretas.
Artigo 4º – O benefício concedido por esta Lei dependerá de
requerimento anual da entidade, observando–se os prazos, condições e procedimentos
estabelecidos que serão disciplinados em ato do Poder Executivo.
Artigo 5º – Ficam isentas da Taxa de Fiscalização e do Funcionamento
(TFF), às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais
tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:
I – promoção da assistência social;
II – promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico
e artístico;
III – promoção gratuita da educação;
IV – promoção gratuita da saúde, observando–se a forma complementar
de participação das organizações de que trata esta Lei;
V – promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI – defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção
do desenvolvimento sustentável;
VII – promoção do voluntariado;
VIII

–

promoção do desenvolvimento econômico e social e combate

à pobreza;
IX – experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio–produtivos
e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
X – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
XI – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;
XII – promoção de eventos de natureza religiosa, artística, recreativa,
esportiva e as associações e sindicatos que tenham por objeto cuidar dos interesses de seus
associados.
Artigo 6º – Para o gozo da isenção, as instituições estão obrigadas a
atender aos seguintes requisitos:
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I) Houverem sido declaradas de Utilidade Pública Municipal, através de
Lei específica;
II) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
III) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais;
IV) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
V) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;
VI) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal, para tal categoria de
contribuintes.
Artigo 7º – Ficam extintos os créditos tributários inscritos ou não na
Dívida Ativa, constituídos até a entrada em vigor desta Lei, decorrentes do lançamento da
Taxa de Fiscalização e do Funcionamento (TFF), relativamente às pessoas jurídicas a que
alude o Artigo 5.º deste Diploma Legal.
Artigo 8º – Fica vedada a restituição do valor total ou de qualquer parcela
da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) que venham a ser extintos, por força do
disposto nesta Lei, eventualmente pagos.
Artigo 9º - Fica estabelecida a alíquota de 2,5% (dois e meio) por cento,
para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a ser recolhido pelos
prestadores ou tomadores, se estes estiverem enquadrados como substitutos tributários, que
venham a realizar serviços classificados nos subitens “7.02” e “7.05”, da Lista de Serviços a
que se refere o Artigo 112, da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000, contratados por
empresas em fase de instalação localizadas no Centro Industrial do Subaé (CIS), que após a
instalação mantenham, no mínimo, 50 (cinquenta) empregos diretos em suas atividades.
§ 1° — A concessão do benefício fiscal previsto neste artigo, dar-se-á na proporção e
na conformidade do seguinte:
I – 100% (cem por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos,
50 (cinquenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo
menos, 40 (quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
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III – 60% (sessenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo
menos, 30 (trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo
menos, 20 (vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo
menos, 10 (dez) empregos diretos, considerando a média mensal;
§ 2° — Para efeito do número de empregos indicados no parágrafo precedente, será
considerado o número de trabalhadores destinados aos serviços de implantação da empresa
contratante, podendo ser considerados os contratados diretamente e aqueles contratados pelas
subempreiteiras eventualmente contratadas pela empresa beneficiada com o incentivo.
§ 3° — O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica na suspensão do
benefício proporcionalmente ao mínimo de empregos exigidos.
§ 4° — A apuração de inveracidade nas informações prestadas pelo contribuinte,
implicará em cancelamento do benefício, além da reconstituição do crédito tributário no
exercício atual e anteriores.
§ 5° — As empresas interessadas deverão apresentar projeto de instalação antes do
início da construção.
§ 6° — O benefício referido no artigo 9º. dependerá de requerimento da empresa que
deverá apresenta-lo juntamente com o projeto de instalação.
Artigo 9º, parágrafos e incisos, alterados pela Lei Complementar nº 107, de 28 Setembro
de 2017.

A redação anterior era a seguinte:
Artigo 9º — Ficam isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN), os prestadores que venham a realizar serviços classificados nos subitens
“7.02” e “7.05”, da Lista de Serviços a que se refere o Artigo 112, da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000, contratados por empresas em fase de instalação localizadas no
Centro Industrial do Subaé (CIS), que após a instalação mantenham, no mínimo, 50
(cinqüenta) empregos diretos em suas atividades.
§ 1.° — A concessão do benefício fiscal previsto neste artigo, dar-se-á
na proporção e na conformidade do seguinte:
I – 100% (cem por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 50 (cinqüenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 40 (quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
III – 60% (sessenta por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 30 (trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 20 (vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
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V – 20% (vinte por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 10 (dez) empregos diretos, considerando a média mensal;
§ 2.° — Para efeito do número de empregos indicados no parágrafo
precedente, será considerado o número de trabalhadores destinados aos serviços de
implantação da empresa contratante, podendo ser considerados os contratados diretamente e
aqueles contratados pelas subempreiteiras eventualmente contratadas pela empresa
beneficiada com o incentivo.
§3.° — O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica
na suspensão do benefício proporcionalmente ao mínimo de empregos exigidos.
§4.° — A apuração de inveracidade nas informações prestadas pelo
contribuinte, implicará em cancelamento do benefício, além da reconstituição do crédito
tributário no exercício atual e anteriores.
§5.° — As empresas interessadas deverão apresentar projeto de
instalação antes do início da construção.
§6.° — O benefício referido no Artigo 9º. dependerá de requerimento
da empresa que deverá apresentá–lo juntamente com o projeto de instalação.
Artigo 10. — Prazos, condições, comprovações e procedimentos a
serem estabelecidos serão disciplinados em ato do Poder Executivo.
Artigo 11. – O parágrafo único do Artigo 12, da Lei n.º 2.552, de 16
de dezembro de 2004, fica alterado para “parágrafo primeiro”.
Artigo 12. – O Artigo 12, da Lei n.º 2.552, de 16 de dezembro de 2004,
passa a viger com a inclusão do “parágrafo segundo”.
“§ 2º – O disposto neste artigo não será considerado para efeito do
cálculo da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF).”
Artigo 13. – O “parágrafo único" do Artigo 144, da Lei Complementar
003/2000, fica alterado para “parágrafo primeiro”.
Artigo 14. – O Artigo 144, da Lei Complementar nº. 003/2000, passa
a viger com a inclusão dos seguintes “parágrafos”:
“§ 2º – Aos contribuintes prestadores de Serviços, excluindo aqueles
classificados nos subitens 4.01 até 4.23, da Lista de Serviços constante do Artigo 112, da Lei
Complementar nº. 003/2000, serão concedidos os seguintes descontos, quando do pagamento
da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF):
I) 100% (cem por cento), quando a receita bruta (venda de serviços) no
ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou inferiores a R$
40.000,00 (quarenta mil reais);
II) 50% (cinqüenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços)
no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
III) – 30% (trinta por cento) quando a receita bruta (venda de serviços)
no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).”
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“§ 3º – Aos contribuintes que exerçam atividades comerciais e
industriais, serão concedidos os seguintes descontos, quando do pagamento da Taxa de
Fiscalização do Funcionamento (TFF):
I) – 100% (cem por cento) quando a receita bruta (venda de mercadorias
e serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais
sejam iguais ou inferiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II) – 50% (cinquenta por cento) quando a receita bruta (venda de
mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos
estimados anuais sejam superiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e iguais
ou inferiores a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
III) – 30% (trinta por cento) quando a receita bruta (venda de
mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS) no ano anterior, bem como, os desembolsos
estimados anuais sejam superiores a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e iguais
ou inferiores a R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).”
“§ 4º – Para os demais contribuintes, serão concedidos os seguintes
descontos:
I) 50% (cinquenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços)
no ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou inferiores a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II) 30% (trinta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços) no
ano anterior, bem como, os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e iguais ou inferiores a R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil
reais).”
Artigo 15. – O Artigo 146, da Lei Complementar 003/2000, passa a
viger com a inclusão dos seguintes parágrafos:
“§ 3º. – Independentemente do desconto legal concedido para pagamento
à vista, a partir do exercício de 2006, os contribuintes que tenham recolhido a Taxa de
Fiscalização do Funcionamento (TFF) até a data do vencimento, tomando como ano-base para
efeito da concessão do benefício o recolhimento promovido a partir do exercício de 2005,
farão jus a um bônus de adimplência de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor
efetivamente pago no exercício anterior.”
“§ 4º. – Perderá o direito ao benefício previsto no “caput” deste artigo,
aquele contribuinte que deixar de pagar a Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) na
data aprazada em exercícios subsequentes.”
Artigo 16. – O Artigo 116, da Lei Complementar 003/2000, passa a viger
com a inclusão dos seguintes parágrafos:
“§ 7º – Quando os serviços a que se referem os itens 4.01, 4.02, 4.06,
4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01 (exceto paisagismo), 17.14, 17.16 e 17.19, da
lista de serviços constante do artigo 112, desta lei, forem prestados por Sociedades
Uniprofissionais, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do parágrafo 1º deste artigo,
calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste
serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da
lei.”
“§ 8º – Entende–se como Sociedade Uniprofissional aquela sociedade
constituída por sócios cuja habilitação profissional, além de adequada aos seus objetivos
sociais, esteja sujeita ao regime e fiscalização da mesma classe.”
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“§ 9º – Não se consideram uniprofissionais, devendo pagar o imposto
sobre o preço dos serviços prestados, as sociedades que:
I – Tenham como sócio pessoa jurídica;
II – sejam sócias de outra sociedade;
III – desenvolvam atividade diversa daquela a que estejam habilitados
profissionalmente os sócios;
IV – tenham sócio que delas participe tão somente para aportar capital
ou administrar;
V – explorem mais de uma atividade de prestação de serviços;
VI – seus sócios não possuam, todos, a mesma habilitação profissional;
VII – os serviços não se caracterizem como trabalho pessoal dos sócios,
e sim como trabalho da própria sociedade;
VIII – que tenham natureza empresarial.”
“§ 10. – O imposto pago pela sociedade não desobriga os sócios das
suas obrigações tributárias como profissional autônomo.”
“§ 11. – Não será enquadrado no ISS Fixo, o contribuinte, sociedade
civil de profissão regulamentada, com atuação na área de saúde, que, sob a forma de clínica
especializada e não de consultório, independentemente da denominação social adotada, tiver
condições de realizar serviços relacionados com procedimentos cirúrgicos.”
“§ 12. – Para fins de apuração da base de cálculo do ISS Fixo, por se
tratar de serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal, deverá ser considerado o número
total de sócios identificados no contrato social, assim como dos demais profissionais
relacionados com a atividade–fim da sociedade, empregados ou não.”
“§ 13. – Excepcionalmente e apenas para o exercício de 2006, o
contribuinte poderá optar em recolher o imposto tendo como base de cálculo o preço do
serviço, aplicando, portanto, a alíquota própria estabelecida no ANEXO I, parte integrante
desta Lei.”
“§ 14. – O “preço do serviço” a que alude o parágrafo anterior, está
configurado no Artigo 117, da Lei Complementar nº. 003, de 22 de dezembro de 2000.”
“§ 15. – O Poder Executivo regulamentará a forma de opção prevista no
“parágrafo treze” deste artigo.”
Artigo 17. – A Tabela de Receita II, a que se refere o Artigo 119, da Lei
Complementar Municipal nº. 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores, passa
a vigorar conforme estabelecido no ANEXO I desta Lei.
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Artigo 18. – As medidas de compensação para a renúncia de receita, na
forma do Artigo 14, da Lei 101/00, estão estabelecidas na forma do ANEXO II, desta Lei.
Artigo 19. – Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas suas disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de abril de 2006.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO

PREFEITO
MUNICIPAL

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO
RESP. P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)

Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
VALOR (R$)

ESPECIFICAÇÕES

%

Profissionais autônomos de nível superior, por profissional e por
ano:
Profissionais autônomos de nível não superior, por profissional e por
ano:

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02 - Programação.
1.03 - Processamento de dados e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de
jogos eletrônicos.
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de
programas de computação.
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação,
configuração e manutenção de programas de computação e
bancos de dados.
1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de
páginas eletrônicas.
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios,
casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 - Instrumentação cirúrgica.
4.05 - Acupuntura
4.07 - Serviços farmacêuticos
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao
tratamento físico, orgânico e mental.
4.10 - Nutrição.
4.15 - Psicanálise
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e
congêneres
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ANUAL FIXO
R$ 632,66
R$ 316,32

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
VALOR (R$)

ESPECIFICAÇÕES

%

4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e
congêneres.
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e
congêneres.
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e
materiais biológicos de qualquer espécie.
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento
móvel e congêneres.
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e
convênios para prestação de assistência médica, hospitalar,
odontológica e congêneres.
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de
serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados
ou apenas pagos pelo operador do plano mediante
indicação do beneficiário.
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive
comercial.

2%
2%
2%
2%

2%

2%
2%

12.01 - Espetáculos teatrais.

2%

12.02 - Exibições cinematográficas.

2%

12.03 - Espetáculos circenses.

2%

13. 05 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria,
zincografia, litografia, fotolitografia.
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não
contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa,
coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente,
secretaria em geral, resposta audível, redação, edição,
interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura
administrativa e congêneres.
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização
técnica, financeira ou administrativa.
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3%

2%

2%

2%

ANUAL FIXO

ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
VALOR (R$)

ESPECIFICAÇÕES
17.08 - Franquia (franchising).
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

%
2%
2%

ANUAL FIXO

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios
2%
de terceiros.
2%
17.13 - Leilão e congêneres
2%
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica
2%
17.17 - Análise de Organização e Métodos
2%
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza
2%
17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
2%
17.21 - Estatística
2%
17.22 - Cobrança em geral
SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Cobrado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não,
que preste serviço em nome da empresa, por profissional habilitado e por ano,
ou percentual fixo incidido sobre o faturamento:
4.01 - Medicina e biomedicina
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica,
radioterapia, quimioterapia, ultrasonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia
4.11 – Obstetrícia
4.12 – Odontologia
4.13 – Ortóptica
4.14 – Próteses sob encomenda
4.16 – Psicologia
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2%

R$ 3.448,16

2%

R$ 3.448,16

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

R$ 3.448,16
R$ 3.448,16
R$ 3.448,16
R$ 3.448,16
R$ 3.448,16
R$ 3.448,16
R$ 3.448,16

ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 027/2006
TABELA DE RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
%

ESPECIFICAÇÕES

VALOR (R$)

ANUAL FIXO

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura,
geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres (exceto
paisagismo)
17.14 - Advocacia
17.16 - Auditoria
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares
Demais prestações de serviços de qualquer natureza:
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5%

R$ 3.448,16

5%

R$ 1.286,98

2%
2%
2%
5%

R$ 1.286,98
R$ 1.286,98
R$ 1.286,98

ANEXO II À LEI COMPLEMENTAR Nº. 027/2006.
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITA, CONFORME
DISPÕE O ARTIGO 14, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000

ESTIMATIVA
RECEITA – Incremento:...........................................................................R$ 746.400,00
a) Em função da atualização dos tributos municipais para o exercício de 2006
PERDA:..................................................................................................R$ (257.040,00)
a) Com a concessão de isenções
b) Com a alteração dos critérios para tributação do ISS.
c) Com a alteração dos critérios para tributação da TFF.

R$ 489.360,00

“SUPERAVIT”

Nota: Os valores apresentados levam em consideração a possibilidade da adimplência de
todos contribuintes cadastrados na condição de “ativo”.
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DECRETO N° 7.137, DE 29 DE MAIO DE 2006
PUBLICADO NO JORNAL “FOLHA DO ESTADO” EDIÇÃO DE 29/05/2006
CONCEDE ESTÍMULO TRIBUTÁRIO A EMPRESA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei
Orgânica do Município,
DECRETA:
Artigo 1.º –Fica concedido o estímulo tributário previsto no Artigo 20,
da Lei Nº. 2.395, de 27 de dezembro de 2002, e no Artigo 9º; da Lei Complementar nº. 027,
de 03 de abril de 2006, às empresas abaixo relacionadas:
I)
NESTLÉ DO BRASIL LTDA. - Unidade Feira de Santana
CNPJ. BÁSICO Nº. 60.409.075
II)

BELGO BEKAERT NORDESTE S/A.
CNPJ. 14.044.853/0006-44

Artigo 2.º –Considerando o disposto no Artigo 10. da Lei
Complementar nº. 027, de 03 de abril de 2006, as empresas beneficiárias deverão
apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, cópia da seguinte documentação:
contratante;

I) contratos de prestação de serviços onde a beneficiária figure como
II)notas fiscais recebidas pelos serviços contratados.

§ 1o– A apresentação dos documentos aludidos nos incisos
precedentes, deverá acontecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir das datas
das assinaturas dos contratos e da emissão das notas fiscais.
§ 2o – O não atendimento ao disposto no parágrafo anterior implicará na perda
do benefício.
Artigo 3.º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29/05/2006
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO

Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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DECRETO N° 7.138, DE 29 DE MAIO DE 2006
PUBLICADO NO JORNAL “FOLHA DO ESTADO” EDIÇÃO DE 29/05/2006

Habilita
como
substituta
tributárias empresas e dá outras
providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei
Orgânica do Município e especialmente as concedidas através do §9º, do Artigo 1º, da Lei
Complementar nº 10, de 27 de dezembro de 2001;
Considerando a necessidade de preservar os níveis de receitas
municipais, bem como zelar pelo relevante interesse público,
DECRETA:
Artigo 1º. Ficam habilitadas como substitutas tributárias as empresas:
III)
NESTLÉ DO BRASIL LTDA. - Unidade Feira de Santana
CNPJ. BÁSICO Nº. 60.409.075;
IV)
BELGO BEKAERT NORDESTE S/A.
CNPJ. 14.044.853/0006-44.
Artigo 2º -. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 29/05/2006
____________________________
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
___________________________________
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
_____________________________
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO N° 7.140, DE 01 DE JUNHO DE 2006
REGULAMENTA O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO A SER
DISPENSADO ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS, PARA
O EXERCÍCIO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII,
do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município, e especialmente o §15; do Artigo 16, da
Lei Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006,
DECRETA:
Artigo 1º. – Os contribuintes que prestem serviços referidos nos subitens
indicados no Artigo 116, §7º, da Lei Complementar nº. 003, de 22 de dezembro de
2000, ajustada pela Lei Complementar nº. 027, de 03 de abril de 2006, bem como os
serviços prestados por economistas, poderão optar por recolher o imposto tendo como
base de cálculo o preço do serviço, aplicando, portanto, a alíquota própria, estabelecida
na Tabela de Receita que compõe o ANEXO I, parte integrante da Lei Complementar
nº 027/2006.
Parágrafo Único — O “preço do serviço” a que alude o “caput” deste
artigo, está configurado no Artigo 117, da Lei Complementar nº. 003, de 22 de
dezembro de 2000.
Artigo 2º. – A opção de que trata o Artigo 1ºserá definitiva em relação a
todo Ano Civil.
Parágrafo Único — O direito à opção prevalece, apenas, para o exercício
de 2006.
Artigo 3º. – Não se consideram uniprofissionais, devendo pagar o imposto sobre o
preço dos serviços prestados, as sociedades a que alude o § 9º; do Artigo 116, da Lei
Complementar nº003, de 22 de dezembro de 2000, ajustada pela Lei

Complementar nº. 027, de 03 de abril de 2006.
Artigo 4º. – As sociedades que não manifestarem a sua opção no
exercício em curso, deverão recolher o imposto com base nos critérios
adotados em vigor até a data da Lei Complementar nº. 027, editada em 03
de abril de 2006.
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Artigo 5.º — Este DECRETO entrará em vigor na data da
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 01 DE JUNHO DE 2006.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA Nº 01, DE 01 DE JUNHO DE 2006
Dispõe sobre a criação dos modelos de opção
para efeito da tributação das sociedades
uniprofissionais.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de se estabelecerem critérios de acompanhamento no tratamento
tributário a ser dispensado às sociedades consideradas UNIPROFISSIONAIS,
R E S O L V E:

Artigo 1º. Ficam instituídos os seguintes formulários-padrão, conforme modelos constantes
dos anexos I e II, desta Portaria:
I.

opção pelo recolhimento do ISS através do valor fixo;

II.

opção pelo recolhimento do ISS através da receita bruta.

Parágrafo Único. Os formulários mencionados serão expedidos em 2 (duas) vias, deverão
ser assinados por todos os sócios da empresa e terão a seguinte destinação:
I – 1ª. (primeira) via – Contribuinte;
II – 2ª. (segunda) via – Departamento de Administração Tributária.
Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário da Fazenda, 01 de junho de 2006.

Joaquim José Bahia Menezes
Secretário Municipal da Fazenda
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PORTARIA Nº 01, DE 01 DE JUNHO DE 2006.

ANEXO I – OPÇÃO PELO RECOLHIMENTO DO ISS ATRAVÉS DO VALOR FIXO

DECLARAÇÃO
Na condição de sociedade uniprofissional, vimos solicitar de Vossas Senhorias nosso
enquadramento para efeito do recolhimento do ISS através da alíquota fixa, nos termos
previstos no Artigo 116, §7º; da Lei Complementar nº 003/2000, ajustada pela Lei
Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.

Para tanto, declaramos:
todos nossos sócios possuem a mesma habilitação profissional;
não possuímos nenhum sócio “pessoa jurídica”;
nossa sociedade não exerce qualquer atividade de natureza empresarial;
nenhum sócio exerce atividade diversa da sua habilitação profissional;
não existe na sociedade sócio não habilitado ao exercício das atividades definidas no
respectivo contrato de constituição;
a atividade da sociedade é efetuada, no todo ou em parte, por profissional habilitado
ao exercício das atividades definidas no respectivo contrato social, seja ele empregado
ou não;
nenhum dos nossos sócios é sócio de outra sociedade;
nossos sócios desenvolvem atividade devidamente habilitados profissionalmente;
não possuímos nenhum sócio que participe da sociedade tão-somente para aportar
capital ou na condição de administrador;
nossa sociedade explora uma única atividade de prestação de serviços.
Atestamos sob as penas da Lei, que esta declaração traduz a mais inteira
expressão da verdade e vai assinada por todos os sócios em duas vias.
Feira de Santana – Ba; _____/_____/_____
Atenciosamente
_______________________ _____________________ ___________________
Sócio:
CPF
TELEFONE

Sócio:
CPF
TELEFONE
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Sócio:
CPF
TELEFONE

PORTARIA Nº 01, DE 01 DE JUNHO DE 2006

ANEXO II – OPÇÃO PELO RECOLHIMENTO DO ISS ATRAVÉS DA RECEITA BRUTA

DECLARAÇÃO
Na condição de sociedade uniprofissional, vimos solicitar de Vossas Senhorias nosso
enquadramento para efeito do recolhimento do ISS através da receita bruta, nos termos
previstos no Artigo 116, §13, da Lei Complementar nº 003/2000, ajustada pela Lei
Complementar nº 027, de 03 de abril de 2006.

Para tanto, declaramos estar cientes dos seguintes critérios:
Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do imposto, a receita bruta
mensal, recebida ou não, devida pela prestação de serviços.
Constituem parte integrante do preço:
– os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza, ainda que de
responsabilidade de terceiros;
– os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que cobrados em separado, na
hipótese de prestação de serviços a prazo, sob qualquer modalidade;
– o montante do imposto transferido ao tomador do serviço.
Atestamo, sob as penas da Lei, que esta Declaração traduz a mais inteira expressão
da verdade e vai assinada por todos os sócios em duas vias.
Feira de Santana-Ba, _____/_____/_____
Atenciosamente,
_______________________ _____________________ ___________________
Sócio:
CPF
TELEFONE

Sócio:
CPF
TELEFONE
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Sócio:
CPF
TELEFONE

LEI Nº 2.704, DE 01 DE SETEMBRO DE 2006.
Dispõe sobre a criação do Pró-Uniser e
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia no uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 102, de autoria deste Poder Executivo, decretou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica criado o Pró-Uniser, Programa de Incentivo à Formação Universitária do Servidor Municipal,
destinado a contribuir para o financiamento do custeio do ensino superior de servidores municipais, na forma estabelecida
nesta Lei.
Art. 2º – O Pró-Uniser - Programa de Incentivo à Formação Universitária do Servidor Municipal observará os
seguintes procedimentos:
I – Em cada exercício fiscal, a Secretaria Municipal da Fazenda definirá o valor global da receita destinada a
custear o Pró-Uniser, dividindo-o em duas cotas semestrais;
II – A cada semestre letivo, entidades de ensino superior estabelecidas no município, dentro do período destinado
para tal, requererão junto à Administração Municipal, sua participação no Pró-Uniser, devendo demonstrar:
a) capacidade de contratar com a Administração, nos moldes da Lei Estadual nº 9.433/05;
b) regularidade fiscal junto ao Tesouro Municipal;
c) declaração de anuência quanto às regras e condições de participação no programa;
d) adequação pedagógica, conforme avaliação da Secretaria Municipal de Educação.
III – Ao inscreverem-se no Pró-Uniser as Instituições de Ensino Superior declararão o número de vagas
reservadas ao programa, com os respectivos cursos de graduação;
IV – Em cada semestre os servidores municipais ocupantes de cargos de provimento permanente, interessados
em participar do Pró-Uniser farão suas inscrições para obtenção da inclusão no semestre letivo subseqüente, declarando
a instituição e o curso pretendido, podendo realizar duas opções em ordem de preferência;
V – A Secretaria de Administração, havendo excedentes de servidores interessados para as mesmas vagas e
cursos, selecionará aqueles que participarão do Pró-Uniser, observando-se para a ordem de prioridade os seguintes
critérios:
a) a correlação entre o cargo permanente exercido e a graduação que se pretende cursar;
b) o tempo de serviço público prestado ao Município;
c) a idade do servidor.
VI – A Secretaria Municipal de Administração publicará o rol dos servidores que tiverem deferida sua participação
do Programa.
Art. 3º – O servidor que ingressar no Pró-Uniser terá assegurada sua permanência no programa até a conclusão
do curso, salvo nos seguintes casos:
I – exceder em trinta por cento o tempo mínimo previsto para a conclusão do curso;
II – desligamento da Instituição de Ensino do Pró-Universitário.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II deste artigo, o servidor terá assegurada sua participação em outra
instituição de ensino participante do Pró-Universitário.
Art. 4º – É vedada a definição de remuneração diferenciada por aluno para participação das instituições de
ensino no Pró-Uniser.
Art. 5º – Excepcionalmente, caso haja o interesse da Administração, o Pró-Uniser poderá custear cursos de pósgraduação.
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Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – promover as alterações orçamentárias necessárias para a aplicação desta Lei, inclusive criando as
programações orçamentárias e elementos de despesas dela decorrentes;
II – editar todos os atos necessários para regulamentação e implantação desta Lei.
Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 01 de setembro de 2006.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANA RITA DE ALMEIDA NEVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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DECRETO N° 7.189, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006.
Regulamenta a Lei Municipal n° 2.704, de 01 de
setembro de 2006 que “Dispõe sobre a criação
do Pró-Uniser e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Considerando o que dispõe o artigo 6°, inciso II, da Lei Municipal n° 2.704/06,
DECRETA:
Art.1º – O Pró-Uniser, Programa de Incentivo à Formação Universitária do Servidor Municipal, criado
pela Lei Municipal n° 2.704, de 01 de setembro de 2006, destinado a contribuir para o financiamento do custeio
do ensino superior de servidores municipais, será executado na forma estabelecida neste Decreto.
Art. 2º – O Pró-Uniser - Programa de Incentivo à Formação Universitária do Servidor Municipal
observará os seguintes procedimentos:
I – Em cada exercício fiscal, a Secretaria Municipal da Fazenda definirá o valor global da receita
destinada a custear o Pró-Uniser, dividindo-o em duas cotas semestrais, que serão definidas em 30 de
outubro, para aplicação no primeiro semestre letivo do ano subseqüente, e em 30 de abril, para utilização no
segundo semestre letivo.
II – As cotas semestrais definirão o valor de cada cota unitária semestral, destinada a remunerar a
instituição de ensino participante, por cada servidor matriculado.
III – A cada semestre letivo, entidades de ensino superior estabelecidas no município, dentro do
período destinado para tal, poderão requerer junto à Secretaria Municipal de Administração, sua participação
no Pró-Uniser, devendo demonstrar:
a) capacidade de contratar com a Administração, nos moldes da Lei Estadual nº 9.433/05;
b) Regularidade fiscal junto ao Tesouro Municipal;
c) Declaração de anuência quanto às regras e condições de participação no programa.
IV – Ao se inscreverem no Pró-Uniser as Instituições de Ensino Superior declararão o número de
vagas reservadas ao programa, com os respectivos cursos de graduação, prestando o compromisso de
manter a participação de servidores matriculados, em caso de redução futura de vagas.
V – Em cada semestre os servidores municipais ocupantes de cargos de provimento permanente,
interessados em participar do Pró-Uniser farão suas inscrições para obtenção da inclusão no semestre letivo
subseqüente, declarando, dentre aquelas disponíveis, a instituição e o curso pretendido, podendo realizar
duas opções em ordem de preferência;
VI – A Secretaria de Administração, através do Departamento de Recursos Humanos, havendo
excedentes de servidores interessados para as mesmas vagas e cursos, selecionará os servidores que
participarão do Pró-Uniser, observando-se para a ordem de prioridade os seguintes critérios:
a) A correlação entre o cargo permanente exercido e a graduação que se pretende cursar;
b) O tempo de serviço público prestado ao Município;
c) A idade do servidor.
VII – A Secretaria Municipal de Administração publicará o rol dos servidores que tiverem deferida sua
participação no programa.
Art. 3º - O servidor que ingressar no Pró-Uniser terá assegurada sua permanência no programa até
a conclusão do curso, salvo nos seguintes casos:
I – Exceder em trinta por cento o tempo mínimo previsto para a conclusão do curso;
II – Desligamento da Instituição de Ensino do Pró-Uniser.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II deste artigo o servidor terá assegurada sua participação em outra
instituição de ensino participante do Pró-Uniser.
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Art. 4º - É vedada a definição de remuneração diferenciada por servidor para participação das
instituições de ensino no Pró-Uniser.
Art. 5º - Excepcionalmente, caso haja o interesse da Administração, o Pró-Uniser poderá custear
cursos de pós-graduação.
I - Na hipótese prevista neste artigo, o servidor encaminhará petição fundamentada ao Chefe do
Executivo Municipal que, ouvido o titular do órgão ou entidade de lotação do interessado, poderá deferir o
pleito.
II – Após o deferimento, a Secretaria Municipal de Administração consultará a instituição de ensino
de seu interesse de participar do programa, informando-lhe as condições de cadastramento;
III – O valor da cota unitária semestral destinada ao custeio do curso não poderá ser superior ao dobro
daquela destinada para cursos de graduação, e terá seu valor global estipulado conjuntamente com esta.
Art. 6º - A Secretaria Municipal da Fazenda promoverá as alterações orçamentárias necessárias para
a aplicação do Pró-Uniser, na forma autorizada pela Lei Municipal n° 2.704/06.
Art. 7º - Para efeito do que estabelecido no Art. 2°, incisos I e II, deste Decreto, o limite financeiro
global estabelecido para aplicação no primeiro semestre letivo de 2007 é de até R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais), correspondentes a cotas unitárias semestrais de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais) cada.
Art. 8º - Para participação no Pró-Uniser no primeiro semestre letivo de 2007, as instituições de
ensino deverão requerer suas inscrições, nas condições estabelecidas deste Decreto, no período de 01 de
novembro de 2006 a 08 de dezembro de 2006.
Art. 9º - Os servidores que exerçam cargos de provimento permanente e que desejem participar do
Pró-Uniser deverão se inscreverem no período de 11 a 29 de dezembro de 2006, na forma estabelecida
neste Decreto.
Art. 10 - A seleção para participação no Pró-Uniser no primeiro semestre letivo de 2007 deverá ser
publicada até 31 de janeiro de 2007.
Art. 11 - Para o exercício de 2007 não serão admitidos e processados pedidos relativos a Cursos de
Pós-Graduação.
Art. 12 – Para os semestres letivos subseqüentes ao primeiro de 2007, a Secretaria Municipal de
Administração publicará portaria fixando novos prazos.
Art. 13 – Os casos omissos a este regulamento serão dirimidos pelo Chefe do Executivo Municipal,
ouvida a Procuradoria Geral do Município.
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2006.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI COMPLEMENTAR Nº. 032, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

ALTERA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE FEIRA
DE SANTANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a CÂMARA DE FEIRA DE SANTANA, através do
Projeto de Lei Complementar nº. 007/2006, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º. - A Lei Complementar nº. 03/2000, de 22 de dezembro de
2000, que instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, e suas
modificações posteriores, passa a viger com as seguintes alterações:
Artigo 2º. –O § 2º. e o § 3º; do art. 116, da Lei Complementar nº.
003/2000, passa a viger com a seguinte redação:
“§2º. – Na prestação do serviço a que se referem os subitens 7.02 e 7.05, da lista aludida no
art. 112 desta Lei, não se inclui na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador, desde que cumpridos os seguintes
requisitos:
I – os documentos fiscais comprobatórios da aquisição dos materiais deverão conter,
obrigatoriamente, a perfeita identificação do emitente, do destinatário, do local da obra, bem
como das mercadorias;
II – a responsabilidade pela formalística indicada no inciso precedente é do emitente
do documento fiscal;
III – a documentação fiscal apresentada terá sua idoneidade requerida pelo município
junto à Secretaria Estadual da Fazenda;
IV – deverão ainda os referidos documentos encontrarem–se devidamente
escriturados nos livros fiscais próprios;
§ 3º – Serão indedutíveis os seguintes materiais:
I – madeiras e ferragens para barracão da obra, escoras, andaimes, tapumes, torres e
formas;
II – ferramentas, máquinas, aparelhos e equipamentos;
III – materiais adquiridos para formação de estoque, ou para ser armazenado fora dos
canteiros de obras, antes de sua efetiva utilização;
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IV – materiais recebidos na obra após a concessão do respectivo “habite–se”;
V – materiais indicados em documentos que não atendam ao disposto nos
incisos de I à IV, do parágrafo precedente;
VI – materiais relativos a obras isentas e não tributáveis.”
Artigo 3º. –O art. 116, da Lei Complementar nº. 003/2000, passa a viger com a
inclusão do § 16.
“§ 16. – Nas operações a que se referem os subitens 7.02 e 7.05, da Lista de
Serviços indicada no art. 112, da Lei Complementar nº. 03/2000, poderá o contribuinte optar
pela redução de 50% (cinqüenta por cento), da base de cálculo do serviço a título de valor dos
materiais fornecido pelo prestador, sem necessidade de comprovação junto ao Fisco.”
Artigo 4º. –O art. 129, da Lei Complementar nº. 003/2000, passa a viger com
a seguinte redação:
“São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer
natureza (ISSQN), qualificados como substitutos tributários, estando obrigados ao
recolhimento integral do imposto devido, da atualização monetária, da multa e dos juros:
I – o proprietário do imóvel ou possuidor a qualquer título:
1) pela execução material de projeto de engenharia;
2) pelo imposto incidente sobre os serviços previstos nos subitens 7.02, 7.04 e
7.05 da Lista de Serviços a que refere o art. 112, desta Lei.
II em relação aos serviços realizados em suas dependências, as entidades esportivas,
os clubes sociais e as empresas de diversões públicas que cederem espaço físico de forma
gratuita ou onerosa, no todo ou em parte, para exploração das atividades previstas no item 12,
seus subitens e outros eventos, da Lista de Serviços a que se refere o art. 112, da Lei
Complementar nº. 003/2000;
III – em relação aos serviços que lhes forem prestados:
1) as associações com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade;
2) as pessoas jurídicas, tomadoras ou intermediárias dos serviços, beneficiadas por imunidade
ou isenção tributária ou qualquer outro benefício fiscal;
3) as entidades ou órgãos de administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e
sociedades de economia mista do Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
4) as empresas que explorem a atividade agro–industrial, em relação aos serviços que lhes sejam
prestados;
5) as empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos;
6) as empresas concessionárias de veículos automotores;
7) as empresas administradoras de consórcios;
8) os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a funcionar pelo
Banco Central;
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9) as cooperativas;
10) as empresas que explorem atividade de caráter INDUSTRIAL, cujo faturamento bruto no
exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
11) as empresas que explorem atividade de caráter COMERCIAL, cujo faturamento bruto no
exercício anterior tenha sido igual ou superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
12) as pessoas jurídicas que possuam área consolidada de terreno superior a 800 m² (oitocentos
metros quadrados) e/ou área construída superior 800 m² (oitocentos metros quadrados);
13) as agências de publicidade e propaganda;
14) os condomínios residenciais e comerciais fechados;
15) os “shopping centers”;
16) o tomador ou intermediário de serviço proveniente ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior do País;
17) os serviços de transporte em geral;
18) o tomador de serviços na relação com planejamento, organização e administração de feiras,
exposições, congressos e congêneres;
19) os serviços de terminais rodoviários e aeroviários;
20) os titulares dos estabelecimentos que explorem, de terceiros, máquinas, computadores,
aparelhos e equipamentos, pelo imposto devido;
21) as incorporadoras e as construtoras, por todos os serviços tomados, inclusive pelo imposto
devido sobre as comissões pagas em decorrência de intermediação de bens imóveis;
22) as operadoras de cartões de crédito;
23) as entidades desportivas e promotoras de bingos e sorteios;
24) as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias dos serviços descritos nos subitens 3.02,
3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 11.02, 11.04, 17.05, 17.08 e 17.10,
a que refere a Lista indicada no art. 112, desta Lei;
25) as corretoras e empresas de previdência privada;
26) as empresas seguradoras pelo imposto devido sobre as comissões das corretoras de seguros
e pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços relativos à regulação de veículos
sinistrados;
27) os estabelecimentos e instituições de ensino;
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28) as empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de assistência médica,
hospitalares e congêneres, ou de seguro através de planos de medicina de grupos e convênios, em
relação aos serviços, remoção de doentes, serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de
análise, ambulatórios, prontos socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação,
clínicas de radioterapia, eletricidade médica, ultra–sonografia, radiologia, tomografia e congêneres,
prestados a elas por terceiros, no território do município;
29) os hospitais, maternidades, clínicas, sanatórios, laboratórios de análise, ambulatórios,
pronto–socorros, manicômios, casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres;
30) as empresas de construção civil, em relação aos serviços empreitados, e os empreiteiros da
construção civil, em relação aos serviços subempreitados;
31) as entidades esportivas, os clubes sociais e as empresas de diversões públicas;
IV – as empresas locadoras de aparelhos ou máquinas fotocopiadoras e semelhantes, em relação
aos locatários que utilizem tais aparelhos para serviços remunerados relativos à emissão de cópias
para terceiros;
V – qualquer tomador dos serviços relacionados na lista a que se refere o art. 112, desta Lei,
desde que o prestador do serviço não comprove sua inscrição no cadastro fiscal deste Município.
§ 1º. – Nos casos de emissão de Nota Fiscal avulsa, o imposto será pago no ato de emissão da
nota.
§ 2º. – A fonte pagadora dos serviços é obrigada a fornecer ao contribuinte comprovante do
valor da retenção do imposto e recolher o imposto retido no prazo legal.
§ 3º. – Na prestação do serviço a que se referem os subitens 7.02 e 7.05 da lista aludida no art.
112, desta Lei, fica autorizado o substituto tributário a considerar um abatimento de 50% (cinqüenta
por cento) do valor bruto do serviço, a título de material empregado na obra.
§ 4º. – O percentual de que trata o parágrafo anterior poderá ser ampliado mediante solicitação
prévia à SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, desde que acompanhada em processo, de
documentos fiscais comprobatórios da utilização efetiva de material em percentual superior a 50%
(cinqüenta por cento), de acordo com o disposto no§ 2º. e o § 3º; do art. 116, da Lei Complementar
nº. 003/2000.
§ 5º. – Não será admitido outro abatimento a qualquer título.
§ 6º. – O imposto retido deverá ser recolhido ao erário municipal no prazo estabelecido em
regulamento.
§ 7º. – Excepcionalmente, por relevante interesse público fundamentado, fica o Poder
Executivo autorizado a habilitar outras empresas como Substitutos Tributários, independentemente
dos critérios previstos neste artigo.
§ 8º. – Fica o Poder Executivo autorizado a desenquadrar quaisquer empresas da qualidade de
Substituto Tributário, sempre que julgar conveniente para a obtenção de melhores resultados da
Administração Tributária.
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§ 9º. – Na hipótese de prestação de serviços em regime de subcontratação ou de subempreitada
fica atribuída aos substitutos tributários a responsabilidade pela retenção do imposto devido por:
I – empreiteiros ou subempreiteiros;
II – contratados ou subcontratados.
§ 10. – Ficam excluídos da retenção estabelecida neste artigo, como Substitutos Tributários, os
seguintes casos:
I – os serviços prestados por profissional autônomo que comprovar a inscrição no Cadastro de
Contribuinte de qualquer Município, cujo regime de recolhimento do ISS é fixo anual;
II – os serviços prestados pelas sociedades civis ou simples, cujo regime de recolhimento do
ISS é fixo mensal.
§ 11. – O regime de retenção do ISSQN adotado pelo Município de FEIRA DE SANTANA,
não exclui a responsabilidade subsidiária do prestador do serviço pelo cumprimento total ou parcial
da obrigação tributária respectiva, nas hipóteses de não retenção ou quando realizada a menor do
quanto devido.
§12º. – Os contribuintes classificados como Substitutos Tributários não deverão levar
em consideração no ato da retenção do ISSQN o regime especial de tributação dispensado às micro e
pequenas empresas integrantes do SIMFEIRA.
§ 13. – O Contribuinte Substituto poderá optar por solicitar do Município de Feira de
Santana, a emissão de Nota Fiscal Avulsa, que só terá validade se acompanhada de Documento de
Arrecadação Municipal (DAM), devidamente autenticado por instituição financeira integrante do
sistema de arrecadação de tributos municipais, correspondente ao imposto devido.
§ 14. – Na hipótese do disposto no parágrafo anterior, fica o Contribuinte Substituto
desobrigado do cumprimento do § 2º. do art. 129.

§ 15. –O não–cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o contribuinte
substituto ao recolhimento do imposto atualizado monetariamente, acrescido dos juros de
mora e das multas previstas na legislação tributária, inclusive as de caráter moratório e formal,
sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, das medidas de garantia e das demais sanções
cabíveis.”
Artigo 5º. – Ficam extintos por remissão, os créditos tributários relativos a Taxa
de Licença de Publicidade, Taxa de Licença de Localização e da Taxa de Fiscalização do
Funcionamento, para as empresas que se encontram com suas atividades cessadas ou
paralisadas.
Artigo 6º. – A Tabela de Receita IV, correspondente à TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF), a que se refere o art. 144, da Lei
Complementar nº. 003/2000, passa a viger conforme ANEXO I , desta Lei.
§ 1º. – Os valores devidos pelas atividades descritas na tabela a que se refere o
caput deste artigo, e que tiveram sua sistemática de cálculo alterada, implicando na redução
do quantum devido, terão aplicação retroagida ao exercício de 2005.
§ 2º. – A fruição do benefício ocorrido em função do ajuste relatado no
parágrafo precedente, não confere direito à restituição ou compensação de importâncias
pagas a qualquer título.
Artigo 7º. – As Instituições de Ensino Superior, inscritas no Programa de
Incentivo à Formação Universitária do Servidor Municipal “Pró-Uniser”, que atenderem as
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disposições constantes da Lei Municipal nº. 2.704/2006, e do Decreto nº. 7.189/2006, serão
beneficiadas com a redução da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN).
§ 1º. – A redução de que trata o caput deste artigo é de 40% (quarenta por cento).
§ 1º, redação alterada pela Lei Complementar nº 035, de 06 de novembro de 2007.

A redação anterior era a seguinte:
§ 1º. – A redução de que trata o caput desteartigo é de até 40% (quarenta
por cento).
§ 2º. – O benefício a que se refere o parágrafo precedente está limitado a diferença registrada
entre o valor do ISSQN devido mensalmente pelas Instituições de Ensino Superior e o valor a que estas fazem
jus pela freqüência regular dos servidores municipais em cursos por elas mantidos. (Revogado pela Lei
Complementar nº 035/2007).
Artigo 8º. – Os débitos fiscais relativos a tributos municipais, decorrentes de fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2006, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa,
ajuizados ou não, poderão ser pagos atualizados monetariamente com dispensa de juros de mora, multa de
mora, multa por infração e honorários advocatícios.
Parágrafo Único. A dispensa será progressiva em razão da data do pagamento,
conforme calendário a ser fixado em ato do Poder Executivo, não devendo, contudo, este calendário, mesmo
em caso de prorrogações, ir além de 31/12/2008.
Artigo 9º. – As medidas de compensação para a renúncia de receita, na forma do art.
14, da Lei 101/00, estão estabelecidas na forma do ANEXO II, desta Lei.
Artigo 10. – Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
suas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de dezembro de 2006.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO
RESP. P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 7.216, de 18/12/2006
DISPÕE SOBRE O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA DEVIDO
PELASPRESTAÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE
2006.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no
uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica do
Município,DECRETA:
Artigo 1º. – Os contribuintes regularmente inscritos no Cadastro
Fiscal Geral de Contribuintes do Município de Feira de Santana, poderão optar pelo
recolhimento do imposto referente às prestações realizadas no mês de novembro de
2006 em duas parcelas mensais e consecutivas, a saber:
I – a primeira parcela, equivalente ao montante de 50% (cinqüenta por cento) do
imposto devido, até o dia 31 de janeiro de 2007;
II – a segunda parcela, referente ao saldo remanescente, até o dia 28 de fevereiro
de 2007.
Artigo2º. –

Este decreto entra em vigor na data da sua

publicação .
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18/12/2006
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda

246

DECRETO N° 7.224, de 22/12/2006
CONCEDE ESTÍMULO TRIBUTÁRIO A EMPRESA,
PROVIDÊNCIAS.

E DÁ OUTRAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86,
da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1.º – Fica concedido os estímulos tributários previstos no §3.°, do
art. 149, da Lei Complementar Nº. 003, de 22 de dezembro de 2000, no art. 20, da Lei Nº.
2.395, de 27 de dezembro de 2002, e no art. 9º; da Lei Complementar nº. 027, de 03 de
abril de 2006, à empresa abaixo relacionada:

BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A.
Unidade Feira de Santana
Art. 2.º –Considerando o disposto no art. 10. da Lei Complementar nº.
027, de 03 de abril de 2006, a empresa beneficiária deverá apresentar à Secretaria
Municipal da Fazenda, cópia da seguinte documentação:
contratante;
serviços.

I) contratos de prestação de serviços onde a beneficiária figure como
II)notas fiscais emitidas em favor das empresas prestadoras de

§ 1o– A apresentação dos documentos aludidos nos incisos
precedentes, deverá acontecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir das datas
das assinaturas dos contratos e da emissão das notas fiscais.
§ 2o – O não atendimento ao disposto no parágrafo anterior implicará na perda
do benefício.
Art. 3.º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22/12/2006
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO

Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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DECRETO Nº.7.225, de 27/12/2006
ATUALIZA OS VALORES PARA 2007, DAS TABELAS DE RECEITA
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:
Art. 1.° — Ficam atualizados em 3,02% (três inteiros e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2005 a novembro de 2006), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores das
Tabelas de Receita Nºs: II, (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – art. 119);
III (Taxa de Licença de Localização – art. 140); IV (Taxa de Fiscalização do
Funcionamento – art. 144); V (Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares – art.149), VI–Parte “A”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Comércio Eventual ou Ambulante – art. 155), da Lei
n° 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores.
Art. 2.° — Ficam atualizados em 3,02% (três inteiros e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2005 a novembro de 2006), do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
Valores constantes da Tabela VI–Parte “B”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Dos Meios de Publicidade – art. 155), da Lei n° 003,
de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores.
Art. 3.° — Ficam atualizados em 3,02% (três inteiros e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2005 a novembro de 2006), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores a que
se refere o artigo 1º, do Decreto n.º 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, (taxas praticadas
pelo centro de abastecimento e outros mercados)e alterações posteriores.
Art. 4.° — Ficam atualizados em 3,02% (três inteiros e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2005 a novembro de 2006), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores para
pagamento a que se refere a Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003 (Taxa de
Fiscalização Sanitária) e alterações posteriores.
Art. 5.° — Ficam atualizados em 3,02% (três inteiros e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2005 a novembro de 2006), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os valores para
pagamento a que se refere a Lei n.º 2.396, de 27 de dezembro de 2002 (Contribuição para
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Custeio de Iluminação Pública), definidos pela Lei Complementar n.º 020, de 21 de
dezembro de 2004 e alterações posteriores.
Art. 6.° — Este decreto entrará em vigor no primeiro dia do mês de janeiro de 2007, ficando
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de dezembro de 2006

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº. 7.226, de 27/12/2006
Atualiza os Valores para terrenos e edificações constantes das
TABELAS anexas a Lei Nº 2.303, de 27/12/2001, para efeito de
avaliação das unidades imobiliárias e lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano do exercício de 2007.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo 86 da Lei Orgânica
do Município,
Considerando que o art. 6º, da Lei Municipal nº 2.303/01 e art. 27.
da Lei Municipal nº 2.395/02, que autoriza a atualização dos valores venais dos imóveis
anualmente até que seja expedida nova planta de valores e que tal procedimento não
ocorreu na vigência dos mencionados diplomas,
DECRETA:
Art. 1.° — Ficam atualizados em 3,02% (três inteiros e dois
centésimos por cento), resultado do percentual acumulado nos últimos 12 (doze) meses
(dezembro de 2005 a novembro de 2006), do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os Valores de
terrenos dos logradouros constantes do Anexo I (Tabela de valores por metro quadrado de
terrenos urbanos) e do anexo III (tabela dos tipos e padrões de construção), documentos
integrantes da Lei nº 2.303, de 27 de dezembro de 2001 e alterações posteriores.
Art.2.° — Este decreto entrará em vigor no primeiro dia do mês de
janeiro de 2007, ficando revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27/12/2006
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito
GERALDO DE OLIVEIRA S FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito
CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Municipio
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda
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DECRETO N° 7.227, DE 27/12/2006
Dispõe sobre a dispensa de juros de mora, multa de mora,
multa por infração e honorários advocatícios na quitação
de tributos de qualquer natureza instituídos pelo Governo
Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso
das suas atribuições, que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 86, da Lei Orgânica do
Município, e à vista do disposto na Lei Complementar nº. 032, de 14 de dezembro de
2006,

DECRETA:
Artigo 1º. —Os débitos fiscais relativos a tributos municipais,
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2006, constituídos ou
não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos atualizados
monetariamente, com dispensa dos juros de mora, multa de mora, multa por infração,
e honorários advocatícios, enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios
previstos no art. 8º. da Lei Complementar nº. 032, de 14 de dezembro de 2006.
Artigo 2.º — Este DECRETO entrará em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de dezembro de 2006, ficando revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DE FEIRA DE SANTANA - 27/12/2006
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Município
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretario Municipal da Fazenda

251

LEI COMPLEMENTAR Nº 035, 06 de novembro de 2007.
Altera diapositivos do Código Tributário
Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Feira de Santana o tratamento
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.
Art. 2º - O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte, no âmbito municipal, obedecerá ao disposto na Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, além do que
estabelecido nesta Lei.
Parágrafo único – Para efeitos de classificação o Município adotará os
mesmos limites de receita bruta anual estabelecidos pelo Governo do Estado da Bahia para a
microempresa e empresa de pequeno porte.
Art. 3º - Aos contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos – Simples Nacional, de que
trata o Capítulo IV, da Lei Complementar Federal
nº 123/2006 e suas alterações, aplicamse, no que couber, as normas da legislação tributária municipal ora fixada.
Art. 4º - A implementação das normas regulamentares estabelecidas pelo
Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de que trata o
artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, quando necessária,
será feita por Decreto do Poder Executivo.
Art. 5º - As microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definido
na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, não optantes, ou que não
preencherem as condições para enquadramento ou permanência no Simples Nacional, sujeitar-seão ao cumprimento da legislação tributária aplicável aos demais contribuintes do ISSQN.
Art. 6º - Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
sujeitos ao pagamento no Município de Feira de Santana, quando optantes pelo Simples Nacional,
disciplinado na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ficam sujeitos às alíquotas
e ao recolhimento na forma prevista na referida Lei Complementar.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo do Município de Feira de Santana autorizado
a firmar com a União e/ou com o Governo do Estado da Bahia por meio de seus órgãos, convênios
objetivando:
I - o intercâmbio, a integração, a prática de atos cadastrais ou a adoção do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, como fonte de informações cadastrais;
II - a adoção do Sistema Público de Escrituração Digital de que trata o Decreto
Federal nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007.
Art. 8o - Será concedido, para ingresso no regime diferenciado e favorecido
previsto nesta Lei Complementar nº 123/2006, parcelamento em condições especiais dos débitos
tributários e não-tributários, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte e
de seu titular ou sócio, relativos a fatos geradores ocorridos até 30 de setembro de 2007.
§ 1o- O valor mínimo da parcela mensal será definido em decreto do Poder
Executivo.
§ 2o- Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa.
252

Art. 9o - Os débitos parcelados na forma desta Lei ficam dispensados de
pagamentos de multas por infrações, juros e multa de mora, além de outras despesas acessórios.
§ 1o - Tratando-se de créditos tributários que se encontrem com defesa ou
recurso administrativo, o sujeito passivo deverá reconhecer, expressamente, a procedência da
autuação que tenha dado origem ao procedimento e desistir da impugnação.
§ 2o - No caso de o crédito tributário estar sendo objeto de discussão judicial,
o benefício somente será concedido após a homologação do termo de transação nos moldes deste
artigo, e o pagamento das despesas judiciais respectivas.
§ 3o - Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício de que
trata este Decreto não se aplicará às parcelas já pagas.
§ 4o- Também poderão utilizar-se do benefício a que se refere este Decreto
os contribuintes inativos ou com inscrição cancelada.
§ 5o - Afruição dos benefícios previstos nesta Lei não confere direito à
restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título.
§ 6o - O parcelamento a que alude o caput do art. 8º, poderá ser concedido
em até 18 meses, sem acréscimos.
Art. 10 - O § 1°, do art. 7°, da Lei Complementar n°032, de 14 de dezembro
de 2006, passa a viger com a seguinte redação:
“Parágrafo único- A redução de que trata o caput deste artigo é de 40%
(quarenta por cento)”
Art. 11 - O art. 95,da Lei Complementar n° 003, de 22 de dezembro de 2000,
passa a viger com a inclusão do “parágrafo único”:
“Parágrafo único - Excetuando-se os contribuintes optantes pelo Simples
Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.”
Art. 12 - O § 2°, do art. 144, da Lei Complementar n° 003, de 22 de dezembro
de 2000, e alterações posteriores, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 2o - Aos contribuintes prestadores de serviços, serão concedidos os
seguintes descontos, quando do pagamento da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF):
V - 100% (cem por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no ano
anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou inferiores a R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais);
VI - 70% (setenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no ano
anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais), e iguais ou inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
VII - 50% (cinqüenta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no
ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais), e iguais ou inferiores a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);
VIII - 30% (trinta por cento), quando a receita bruta (venda de serviços), no ano
anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores a R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais), e iguais ou inferiores a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).”
Art. 13 - O § 3°, do art. 144, da Lei Complementar n°003, de 22 de dezembro de
2000, e alterações posteriores, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 3° - Aos contribuintes que exerçam atividades comerciais e industriais, serão
concedidos os seguintes descontos, quando do pagamento da Taxa de Fiscalização do
Funcionamento (TFF):
I - 100% (cem por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam iguais ou
inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
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II - 70% (setenta por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores
a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e iguais ou inferiores a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais);
III - 50% (cinqüenta por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores
a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e iguais ou inferiores a R$ 360.000,00 (trezentos
e sessenta mil reais);
IV - 30% (trinta por cento), quando a receita bruta (venda de mercadorias e
serviços sujeitos ao ICMS), no ano anterior, ou os desembolsos estimados anuais sejam superiores
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e iguais ou inferiores a R$ 520.000,00 (quinhentos
e vinte mil reais).”
Art. 14- O inciso IV, do “parágrafo único” do art. 141, da Lei Complementar n° 003,
de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores, passa a viger com a seguinte redação:
“IV - os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadrados na condição de “microempresa.”
Art. 15 - O inciso IX, do art. 156, da Lei Complementar n°003, de 22 de dezembro de
2000, e alterações posteriores, passa a viger com a seguinte redação:
“IX - os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadrados na condição de “microempresa”,
com relação à publicidade que não esteja colocada em espaço de domínio público.”
Art. 16 - Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadrados na condição de “microempresa”,
serão isentos do pagamento das taxas de concessão do alvará sanitário, de concessão de licença
especial e de vistoria das instalações e veículos transportadores, estabelecidas nos termos do art.
141, da Lei Municipal nº 2.466, de 23 de dezembro de 2003.
Art. 17 - O § 4°, do art. 144, da Lei Complementar n° 003, de 22 de dezembro de
2000, e alterações posteriores, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 4°- Para comprovar o volume da receita bruta anual a empresa ou firma
individual, deverá:
I -se optante pelo Simples Nacional, apresentar anualmente à Secretaria
Municipal da Fazenda, cópia da declaração única e simplificada de informações socioeconômicas
e fiscais entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme prevê a Resolução
CGSN nº 010, de 28 de junho de 2007;
II -para as demais situações, apresentar os recibos de entrega das
Declarações Mensais de Arrecadação (DMA) e suas respectivas Cédulas Suplementares, se
couber, alusivas ao ano imediatamente anterior ao pedido de enquadramento, ficando facultado ao
Departamento de Administração Tributária, o direito de solicitar quaisquer documentos que julgar
necessários com o objetivo de comprovar as informações ali contidas;
III - na eventualidade da extinção das declarações aludidas nos incisos I e II, a
Secretaria Municipal da Fazenda considerará o instrumento que venha a ser criado pela RECEITA
FEDERAL DO BRASIL e SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA para substituí-las.”
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Art. 18 - O art. 144, da Lei Complementar n°003, de 22 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, passa a viger com a inclusão do § 5°.
“§ 5° - será aceita a declaração de perspectiva de faturamento e estimativa de
desembolsos no ato da inscrição, no cadastro mobiliário do Município, sujeita a posterior
homologação pela Fiscalização Tributária Municipal, considerando as seguintes situações:
I - em se tratando de empresa nova, deverá o interessado/optante declarar que
a receita bruta anual, sem qualquer dedução, não excederá os limites definidos na presente Lei;
II - no primeiro ano de atividade, o limite da receita bruta e dos desembolsos
estimados serão calculados proporcionalmente ao número de meses decorridos, entre a
constituição da empresa e a data de 31 de dezembro, do mesmo exercício ou estimativa de
desembolsos;
III - no caso de empresa que não tenha exercido suas atividades durante os
12 (doze) meses do ano anterior, o cálculo da receita bruta anual e dos desembolsos estimados
será feito proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, naquele ano;
IV - na mensuração da receita bruta anual, para fins de comparação com os
limites desta Lei, se a empresa mantiver mais de um estabelecimento, levar-se-á em conta a receita
bruta global e os desembolsos estimados de todos eles, não importando se do mesmo ou de
diversos ramos de atividades econômicas;
V - a Secretaria Municipal da Fazenda poderá arbitrar os desembolsos
estimados, quando os valores informados pelo contribuinte forem incoerentes ou inconsistentes,
prevalecendo este arbitramento sobre quaisquer outras estimativas ou declarações prestadas pelo
contribuinte.”
Art. 19 - Os débitos fiscais tributários e não-tributários, decorrentes de fatos
geradores ocorridos até 30 de setembro de 2007, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida
Ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos atualizados monetariamente com dispensa de juros de
mora, multa de mora, multa por infração e demais parcelas acessórias.
§ 1º - A dispensa será progressiva em razão da data do pagamento, conforme
calendário a ser fixado em ato do Poder Executivo, não devendo, contudo, este calendário, mesmo
em caso de prorrogações, ir além de 31/12/2008.
§ 2º - Enquanto não regulamentado pelo Executivo, os contribuintes poderão
pagar o débito com 100% de desconto das multas por infrações, juros e multas de mora, além e
demais parcelas acessórias de que trata o caput deste artigo nos pagamentos à vista.
Art. 20 - As medidas de compensação para a renúncia de receita, na forma
do art. 14, da Lei n° 101/2000, estão estabelecidas na forma do Anexo único desta Lei.
Art. 21 -O art. 4º, e seus incisos I, II, III e IV,da Lei nº 2.396, de 27 de
dezembro de 2002, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 4º - Os valores devidos a titulo de Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública para o Exercício de 2008, serão os seguintes:
I - R$ 18,89 (dezoito reais e oitenta e nove centavos) mensais, para
contribuintes possuidores de imóveis classificados pela concessionária de distribuição de energia
elétrica como “residenciais”;
II - para contribuintes classificados pela concessionária de energia elétrica
como “comerciais e industriais”:
c) até 450 kWh – R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos);
d) acima de 450 kWh – R$ 35,48 (trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos);
III - para contribuintes classificados pela concessionária de distribuição de energia
elétrica como “Poder Público”:
e) até 100 kWh – R$ 17,03 (dezessete reais e três centavos);
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f) acima de 100 a 300 kWh – R$ 34,06 (trinta e quatro reais e seis centavos);
g) acima de 300 a 650 kWh – R$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze centavos);
h) acima de 650 a kWh – R$ 136,24 (cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).
IV - R$ 35,48 (trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), para contribuintes não
classificados nos incisos I, II e III, do art. 4º, da Lei nº 2.396, de 27 de dezembro de 2002.”
Art. 22 - Ficam atualizados em 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento),
com vigência a partir do Exercício de 2008, os valores das Tabelas de Receita N°s: II, art. 119; III, art. 140; IV,
art. 144; V, art.149; VI–Parte “A”, art. 155, da Lei n° 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores.
Art. 23 - Ficam atualizados em 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento),
com vigência a partir do Exercício de 2008, os valores constantes da Tabela VI, Parte “B”, art. 155, da Lei n°
003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores.
Art. 24 - Ficam atualizados em 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento),
com vigência a partir do Exercício de 2008, os valores a que se refere o artigo 1º, do Decreto nº 6.531, de 22
de fevereiro de 2002, e alterações posteriores.
Art. 25 - Ficam atualizados em 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento),
com vigência a partir do Exercício de 2008, os valores para pagamento a que se refere a Lei nº 2.466, de 23
de dezembro de 2003 e alterações posteriores.
Art. 26 - Ficam atualizados em 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento),
com vigência a partir do Exercício de 2008, os valores constantes do ANEXO I e do ANEXO III, documentos
integrantes da Lei nº 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e alterações posteriores.
Art. 27 - Revogam-se:
I - a Lei Complementar nº 2552/2004, e suas alterações posteriores;
II - com efeito a partir de 14/12/2006, o § 2o, do art. 7°, da Lei Complementar no 032, de
14 de dezembro de 2006;
III - os artigos 20 e 21, da Lei Complementar n° 020, de 21 de dezembro de 2004.
Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de novembro de 2007.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº. 7.346, de 15 de agosto de 2007
Prorroga prazos para opção pelo tratamento diferenciado e
favorecido de que trata a Lei Complementar (federal) nº. 123, de
24 de dezembro de 2006 – Simples Nacional, bem como para
regularização de débitos, nas hipóteses de opção e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA,
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX do Artigo
86 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO que, pela Resolução nº. 16, de 30 de julho de
2007, do Comitê Gestor do Simples Nacional, alterou o artigo 17 da sua Resolução nº.
4, de 30 de maio de 2007, prorrogando, para o dia 15 de agosto de 2007, o termo final
do prazo para o contribuinte efetuar opção pelo tratamento diferenciado e favorecido –
Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar (federal) nº. 123, de 24 de
dezembro de 2006;
CONSIDERANDO que, pela mesma Resolução nº. 16/2007CGSN, as unidades federadas foram autorizadas a permitirem que os contribuintes
optantes pelo Simples Nacional efetuem a regularização dos seus débitos pendentes até
31 de outubro de 2007, conforme artigo 21-A, acrescentado à Resolução nº. 4/2007CGSN;
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado, para 31 de outubro de 2007, o prazo
para os contribuintes localizados no Município de Feira de Santana, que efetuaram sua
opção pelo tratamento diferenciado e favorecido – Simples Nacional, de que trata a Lei
Complementar (federal) nº. 123, de 24 de dezembro de 2006, regularizarem débitos
relativos a tributos municipais cuja exigibilidade não esteja suspensa.
§ 1º - O disposto neste artigo se aplica também em relação ao
contribuinte optante que deixou de efetuar a regularização da inscrição municipal ou a
atualização dos respectivos dados cadastrais.
§ 2º - A ME ou EPP que não pagar ou parcelar os débitos nos
termos do caput será excluída do Simples Nacional, sendo o respectivo termo emitido
pela Secretaria Municipal da Fazenda, observado o disposto no § 1º do art. 8º. da
Resolução CGSN nº 4/2007.
Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2007.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 05/08/2007

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº. 7.381, DE 01 DE OUTUBRO DE 2007
NOMEIA OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições, especialmente as disposições no art. 3º, da Lei
Municipal Nº. 1.418, de 30 de abril de 1991.
Considerando a imperiosa necessidade de o Conselho Municipal do
Contribuinte apreciar em uma única instância administrativa os recursos interpostos
junto à Fazenda Municipal, de modo a assegurar um fórum democrático e participativo
onde a Administração e o contribuinte possam dirimir questões relativas à atuação
Tributária do Município.

DECRETA:
Art. 1º - Reconduzir por mais um período o Conselho Municipal do
Contribuinte as seguintes pessoas:
I – Presidente:
a) Renato Dias Lima
II – Conselheiros que representam a Prefeitura Municipal:
a) Anilton Santana Melo – Titular
b) Ana Rita Teixeira de Oliveira – Suplente;
c) João Batista Pereira – Titular;
d) Marilene de Lima Leite – Suplente;
e) Waldir Vieira da Costa – Titular;
f) Roberto Guimarães Nunes – Suplente;
g) Antonio Carlos Santana Melo – Titular;
h) Leda da Silva Gomes – Suplente.
III – Representando a Ordem dos Advogados do Brasil:
a) Marcelo Cohin Saback de Oliveira – Titular;
b) Edvan Camilo da Silva – Suplente.
IV – Representando a Associação Comercial de Feira de Santana:
a) Ednaldo Alves de Souza – Titular;
b) Gersino Alves da Silva – Suplente.
V – Representando o Centro das Indústrias de Feira de Santana:
a) Paulo César Silveira Soares – Titular:
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b) Luiz da Costa Neto – Suplente.
VI – Representando a Procuradoria Geral do Município:
a) Wilson Suzart Freitas.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 01 de outubro de 2007.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Município

JOAQUIM JOSÉ BAHIA DE MENEZES
Secretário Municipal da Fazenda
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DECRETO Nº 7. 417, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2007.

Dispõe sobre a prorrogação da Taxa de Fiscalização do
Funcionamento (TFF).
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos
IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Artigo 1º. - O prazo para recolhimento do da Taxa de
Fiscalização do Funcionamento (TFF), exercício 2007, fica prorrogado
para o dia 27/12/2007.
Artigo 2º. —Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2007.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 7.475, DE 17 DE MARÇO DE 2008.
ALTERA O INCISO IV, DO ART. 1º, DO DECRETO Nº.
7.381, DE 01 DE OUTUBRO DE 2007, QUE NOMEIA OS
INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DO
CONTRIBUINTE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,

DECRETA:
Art. 1º - O inciso IV, do art. 1º, do Decreto nº. 7.381, de 01 de outubro
de 2007, que nomeia os integrantes do Conselho Municipal do Contribuinte, passa a
vigorar com a seguinte composição:
“IV – Representando a Associação Comercial de Feira de Santana:
a) Clóves Lopes Cedraz – Titular
b) Viviane Pereira da Silva – Suplente.”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 17 de março de 2008.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
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GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe de Gabinete do Prefeito

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Município

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal da Fazenda
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DECRETO N° 7.568, DE 14 DE AGOSTO DE 2008.
CONCEDE ESTÍMULO TRIBUTÁRIO À EMPRESA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos II e X, do art. 94, da
Emenda nº. 29/2006, à Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica concedido o estímulo tributário previsto no art. 20, da
Lei Nº 2.395, de 27 de dezembro de 2002, à SÓLIDA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS
LTDA – CNPJ. 34.416.206/0001-19.
Art. 2.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de agosto de 2008.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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DECRETO Nº. 7.614, DE 23 DE OUTUBRO DE 2008.
Dispõe sobre a prorrogação dos créditos tributários e não tributários em
função da greve dos bancários.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos I e X, da Emenda nº.
29/2006, à Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Artigo 1º. –Por conta da greve dos funcionários das instituições
bancárias, fica prorrogado para o dia 31/10/2008, o prazo para o pagamento dos
créditos de natureza fiscal, tributários e não-tributários vencidos no mês de outubro do
corrente ano.
Parágrafo Único. Afruição do benefício previsto neste Decreto não
confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título.
Artigo 2º. —Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de outubro de 2008.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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LEI COMPLEMENTAR Nº. 040, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.
Altera dispositivos do Código Tributário
Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar Nº. 004 de
autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. —Ficam atualizados pela inflação medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2007 à outubro de
2008,com vigência a partir do exercício de 2009, os valores devidos a título de
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP).
Art. 2º. —Ficam atualizados pela inflação medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2007 à outubro de
2008,com vigência a partir do exercício de 2009, os valores constantes das Tabelas de
Receita N°s: II, art. 119; III, art. 140; IV, art. 144; V, art.149; VI–Parte “A”, art. 155,
da Lei n° 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores.
Art. 3º. —Ficam atualizados pela inflação medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2007 à outubro de
2008,com vigência a partir do exercício de 2009, os valores constantes da Tabela VI,
Parte “B”, art. 155, da Lei n° 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores.
Art. 4º. —Ficam atualizados pela inflação medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2007 à outubro de
2008,com vigência a partir do exercício de 2009, os valores a que se refere o artigo 1º,
do Decreto nº. 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores.
Art. 5º. —Ficam atualizados pela inflação medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2007 à outubro de
2008,com vigência a partir do exercício de 2009, os valores para pagamento a que se
refere a Lei nº. 2.466, de 23 de dezembro de 2003 e alterações posteriores.
Art. 6º. —Ficam atualizados pela inflação medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2007 à outubro de
2008,com vigência a partir do exercício de 2009, os valores constantes do ANEXOS I
e III, documentos integrantes da Lei nº. 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e alterações
posteriores.
Art. 7º. —Ficam extintos, por remissão, os créditos de natureza tributária
vencidos até 2002, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, cujos valores
atualizados na data da publicação desta Lei alcancem o equivalente até R$ 600,00.
Parágrafo único. — Excluem-se deste artigo os créditos de natureza tributária
decorrentes do IPTU.
Art. 8º. —Ficam extintos, por remissão, os créditos de natureza tributária
decorrentes do IPTU, vencidos até 2002, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou
não, cujos valores atualizados na data da publicação desta Lei alcancem o equivalente
até R$ 300,00.
Art. 9º. —Ficam extintos, por remissão, os créditos de natureza tributária,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, decorrentes de IPTU, dos
contribuintes beneficiados pela isenção descrita no artigo 82, incisos III e IV, da Lei
Complementar nº. 003/2000, e alterações posteriores.
Art. 10. —Os créditos fiscais previstos nos artigos 7º, 8º, e 9º, compreendem,
também, os constituídos por Auto de Infração e Notificação Fiscal.
§ 1.º — Para efeito de aplicação do limite previsto nos artigos 7º, 8º, e 9º, será
considerado o conjunto dos débitos do contribuinte responsável, levando-se em conta
o valor originário do débito fiscal, atualizado até a publicação desta Lei, acrescido da
multa de mora, dos juros de mora e demais acréscimos legais, excetuando-se os
honorários advocatícios.
§ 2.º — A Secretaria Municipal da Fazenda, adotará os procedimentos necessários
à extinção dos débitos fiscais, independentemente de requerimento do contribuinte.
§ 3.º — Os créditos fiscais previstos nos artigos 8º e 9º compreendem, também,
aqueles constituídos por aforamento.
Art. 11. —O § 6º, do art. 82, da Lei Complementar 003/2000, passará a viger
com a seguinte redação:
“§ 6º - Art. 82 – A isenção prevista nos incisos III e IV deste artigo, não poderá

ser concedida aos contribuintes enquadrados na condição de pessoa jurídica.”
Art. 12. — Os créditos fiscais tributários e não-tributários, decorrentes de fatos
geradores ocorridos até o mês da publicação desta Lei, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos à vista, desde que
atualizados monetariamente com dispensa de juros de mora, multa de mora, multa por
infração e demais parcelas acessórias até o dia 22 de dezembro de 2008.
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Art. 13. — A fruição dos benefícios ocorridos em função da remissão ou dispensa
dos acréscimos previstos nos artigos 7º, 8º, 9º e 12º, não confere direito à restituição
ou compensação de importâncias pagas a qualquer título.
Art. 14. — As medidas de compensação para a renúncia de receita, na forma do
art. 14, da Lei n° 101/2000, estão estabelecidas na forma do Anexo único desta Lei.
Art. 15. — O contribuinte enquadradono Pró-Uniser - Programa de Incentivo à
Formação Universitária do Servidor Municipal poderá efetuar o pagamento dos seus
tributos de forma parcelada com dispensa de juros e multa de mora, e demais parcelas
acessórias, mediante consolidação de dívida, através de instrumento próprio.
Art. 16. — Fica revogado o § 5°, do art. 82, da Lei Complementar 003/2000.
Art. 17. — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de dezembro de 2008.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
Procurador Geral do Município
JOÃO MARINHO GOMES JUNIOR
Secretario Municipal de Administração

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR Nº 040,
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2008.

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITA, CONFORME
DISPÕE O ART. 14, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000
ESTIMATIVA
RECEITA – Incremento..........................................................................R$ 500.000,00
► Em função da atualização dos tributos municipais para o exercício de 2009;
RENÚNCIA:.............................................................................................R$ 300.000,00
►com a concessão de remissão;
►anistia.
SUPERÁVIT.............................................................................................R$ 200.000,00
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DECRETO N° 7.642, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008
CONCEDE ESTÍMULO TRIBUTÁRIO A EMPRESAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso I, do art. 94, e art.
95, da Emenda Nº. 29/2006 à Lei Orgânica do Município,
DECRETA:

Art. 1.º - Para efeito da aplicação do art. 19, da Lei 2.395, de 27 de
dezembro de 2002, considera-se extensão do Pólo de Logística, a poligonal descrita
na Lei Complementar nº. 18, de 08 de julho de 2004, art. 3º, inciso II , alínea XLIV.
Art. 2.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de dezembro de 2008.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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DECRETO N° 7.655 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2008

CONCEDE ESTÍMULO TRIBUTÁRIO A EMPRESA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pelos incisos IX e XIII, do Artigo 86, da Lei Orgânica
do Município,
DECRETA:

Art. 1.º – Fica concedido os estímulos tributários previstos no § 3.°, do art. 149,
da Lei Complementar Nº. 003, de 22 de dezembro de 2000, no art. 20, da Lei Nº. 2.395,
de 27 de dezembro de 2002, e no art. 9º; da Lei Complementar nº. 027, de 03 de abril de
2006, à empresa abaixo indicada:

FRANÇA ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A.
C.N.P.J. 10.495.007/0001-85
Art. 2.º –Considerando o disposto no art. 10. da Lei Complementar nº. 027, de
03 de abril de 2006, a empresa beneficiária deverá apresentar à Secretaria Municipal da
Fazenda, cópia da seguinte documentação:
I) contratos de prestação de serviços onde a beneficiária figure como contratante;
II)notas fiscais emitidas em favor das empresas prestadoras de serviços.
§ 1o– A apresentação dos documentos aludidos nos incisos precedentes, deverá
acontecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir das datas das assinaturas dos
contratos e da emissão das notas fiscais.
§ 2o – O não atendimento ao disposto no parágrafo anterior implicará na perda do
benefício.
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Art. 3.º –Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 30 de dezembro de 2008.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
Chefe do Gabinete do Prefeito

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário Municipal de Fazenda
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LEI Nº 2.987, DE 29 DE JUNHO DE 2009.
Dispõe sobre o enquadramento e delimitação das áreas
destinadas à implementação do programa Minha Casa
Minha Vida como Zonas Especiais de Interesse Social –
ZEIS e define os parâmetros urbanísticos para o Programa
para renda de 0 a 3 salários mínimos.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições.
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 137/2009, deste Poder Executivo, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º. Ficam enquadradas como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, nos termos do
artigo 4º., inciso III, alínea f da Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), as áreas representadas
pelas glebas dos empreendimentos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, instituído pelo Governo Federal
através da Medida Provisória Nº 459, de 25 de março de 2009, destinados às famílias com renda de 0 a 3 salários
mínimos.
Art. 2º. O enquadramento das áreas previstas no artigo 1º como Zonas Especiais de Interesse
Social – ZEIS, para a população de baixa renda, tem os seguintes objetivos:
I-

garantir o direito de moradia;

II -

promover a urbanização e regularização fundiária;

III -

possibilitar a oferta de equipamentos urbanos e comunitários;

IV -

propiciar a recuperação ambiental das áreas degradadas;

V-

preservar o meio ambiente natural e construído;

VI -

incentivar a participação comunitária no processo de urbanização e regularização

fundiária;
VII respeitar a tipicidade e características das áreas quando das intervenções de
urbanização e regularização fundiária.
Parágrafo único. Os objetivos definidos neste artigo devem orientar qualquer intervenção nas
referidas áreas, bem como o licenciamento de projetos.
Art. 3º. Nas áreas da ZEIS fica o Poder Executivo autorizado a doar o domínio de áreas e terras
urbanas para empreendimentos vinculados ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR ou Programas habitacionais
de Interesse Social instituídos pelo Município, em conformidade com o art. 17, I, alínea f, da Lei Federal nº. 8.666/93.
Parágrafo único. Os empreendimentos constantes dos Programas Habitacionais de Interesse
Social, referidos nesta Lei, poderão ser implantados nas áreas contíguas ao limite do Perímetro Urbano, definido pela Lei
Municipal Complementar Nº 018, de 08 de julho de 2004.
Art. 4º. A desoneração de tributos incidentes sobre os imóveis e as respectivas operações de
aquisição e alienação, no âmbito do Programa Minha casa Minha Vida, se dará de acordo com o disposto nesta Lei.
Art. 5º. As isenções de que trata esta Lei beneficiam apenas os imóveis destinados às famílias
com renda de 0 a 3 salários mínimos.
Art. 6º. Ficam isentas do pagamento do imposto sobre transmissão de bens imóveis “inter
vivos” (ITIV) as alienações de imóveis residenciais integrantes de empreendimentos aprovados e contratados pela Caixa
Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, destinados às famílias com renda de 0 a 3 salários
mínimos.
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Parágrafo único - A isenção de que trata este artigo é concedida provisoriamente e incide sobre:
Ia aquisição dos imóveis pela Caixa Econômica Federal junto à construtora responsável pelo
empreendimento;
II -

a alienação dos imóveis pela Caixa Econômica Federal ao Beneficiário do programa.

Art. 7º. Perderá o benefício de que trata o artigo anterior o beneficiário do programa que, antes de
completar 5 (cinco) anos de aquisição do imóvel:
I-

transferir a sua posse ou propriedade, a qualquer título;

II -

alugar ou ceder gratuitamente o seu uso.

Parágrafo único - O beneficiário do programa de que trata este artigo, observado o disposto no artigo
12, ficará obrigado a recolher ao Tesouro Municipal o imposto incidente sobre as operações de que trata o artigo
6º, atualizado monetariamente, na forma da Lei, sem prejuízo do recolhimento do imposto relativo à nova
transferência.
Art. 8º. Ficam isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) os serviços
classificados no subitem “7.02” da Lista de Serviços a que se refere o Artigo 112, da Lei Complementar Municipal
nº. 003/2000, prestados às construtoras responsáveis pelos empreendimentos aprovados e contratados pela
Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, destinados às famílias com renda
de 0 a 3 salários mínimos.
§1º. A isenção de que trata este artigo é concedida apenas aos serviços diretamente relacionados aos
empreendimentos aprovados e contratados pela Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, e dependerá de prévio reconhecimento da Secretaria Municipal da Fazenda.
§2º. O empreendedor que por qualquer motivo abandonar o programa Minha casa Minha Vida, ou tenha
o respectivo empreendimento desvinculado do Programa, ficará obrigado a recolher ao Tesouro Municipal o
imposto incidente sobre as operações de que trata o caput deste artigo, atualizado monetariamente, na forma da
Lei.
§3º. Ato do Poder executivo regulamentará os critérios de avaliação e fiscalização do benefício de que
trata este artigo.
Art. 9º. Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo prazo de 05 (cinco) anos, os
imóveis construídos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, destinados às famílias com renda de 0 a 3
salários mínimos.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo é provisória, e será concedida a partir do exercício
seguinte ao da entrega do imóvel.
Art. 10. Perderá o benefício de que trata o artigo anterior o beneficiário do programa que, antes de
completar 5 (cinco) anos de aquisição do imóvel:
I – transferir a sua posse ou propriedade, a qualquer título;
II - alugar ou ceder gratuitamente o seu uso.
§1º. O beneficiário do programa de que trata este artigo, observado o disposto no artigo 12, ficará
obrigado a recolher ao Tesouro Municipal o imposto devido sobre todos os exercícios beneficiados, atualizado
monetariamente, na forma da Lei.
§2º. A responsabilidade pelo pagamento do imposto de que trata o parágrafo anterior se transmite ao
adquirente do imóvel ou dos direitos reais a ele relativos, bem como ao seu possuidor a qualquer título, sem
prejuízo da responsabilidade solidária do beneficiário do programa.
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Art. 11. Fica autorizado o poder executivo municipal, após o prazo de cinco anos, a prorrogar o
benefício de que trata o artigo anterior, se assim entender, por mais cinco anos, completando o prazo de
vigência dos contratos de alienação do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida;
§1º. A prorrogação de que trata este artigo dependerá de avaliação das Secretarias Municipais da
Fazenda e de Habitação e Regularização Fundiária.
§2º. O direito à prorrogação da isenção do IPTU será concedido individual, mediante solicitação do
beneficiário, e formalizado por ato do secretário municipal da Fazenda, após pronunciamento da Secretaria
municipal de Habitação e Regularização Fundiária, sobre a conformidade da utilização do imóvel aos objetivos
do programa.
Art. 12. Os benefícios, obrigações e penalidades previstas nesta lei, em caso de óbito do beneficiário,
transferem-se aos seus herdeiros.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de junho de 2009.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIAPL DE PLANEJAMENTO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JOSÉ FERREIRA PINHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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LEI Nº 2.988, DE 29 DE JUNHO DE 2009.
Atualiza dados do Cadastro Imobiliário do
Município de Feira de Santana, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições.
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 138/2009, deste Poder Executivo, decreta
e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica Instituída a campanha de atualização de dados do Cadastro Imobiliário do Município,
com objetivo de estimular a comunicação espontânea, pelo contribuinte, de alterações relativas às
características físicas, destinação ou utilização do imóvel, bem como à sua propriedade, domínio útil ou posse.
Parágrafo único – A campanha instituída nesta Lei vigorará até dezembro de 2009, admitida a
prorrogação, se preservado o interesse da Administração Pública.
Art. 2º. Ao contribuinte que comunicar as alterações de que trata o artigo 1º desta Lei, à Secretaria
da Fazenda do Município, de forma espontânea, serão concedidos os seguintes benefícios:
I – dispensa da multa prevista no artigo 96 da Lei Complementar nº 003/2000, pela falta de comunicação das
alterações à autoridade administrativa tributária no prazo previsto no artigo 72, §3º da mesma Lei
Complementar;
II – remissão das diferenças que seriam devidas pela correção do lançamento efetuado, a título de Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), desde a data em que ocorreram as alterações, nos
casos de alterações relativas:
a) às características físicas do imóvel, tais como edificação em terreno, ampliação de área
construída e reforma que altere o padrão de construção;
b) à destinação ou utilização do imóvel, bem como à sua propriedade, domínio útil ou posse, em que
a falta de comunicação das alterações não tenha implicado em gozo indevido de isenção;
III – dispensa do pagamento de multa e juros de mora, além de honorários advocatícios e demais parcelas
acessórias, sobre os valores devidos, a título de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU), pelo gozo indevido de isenção, nos casos em que as alterações relativas à destinação ou utilização
do imóvel, bem como à sua propriedade, domínio útil ou posse, impliquem na perda ou suspensão imediata
da mesma;
IV dispensa do pagamento de multa e juros de mora, além de honorários advocatícios e demais parcelas
acessórias, sobre os valores devidos, a título de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU), vencidos até 31/12/2008, nos casos não previstos nos incisos II e III.
Parágrafo único - A atualização dos dados no Cadastro Imobiliário do Município surtirá efeitos, para
cálculo do valor devido a título de IPTU:
I – nos casos de que trata o inciso II do caput deste artigo, a partir do exercício de 2010;
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II – nos casos de que trata o inciso III do caput deste artigo, desde a data da ocorrência da respectiva
alteração.
Art. 3º. Ato do Poder Executivo estabelecerá o prazo para fruição dos benefícios de que trata esta
Lei.
Art. 4º. As comunicações relativas a alterações das características físicas do imóvel, bem como sua
destinação, realizadas sem licença municipal ou em desobediência às normas vigentes surtirão apenas os
efeitos tributários de que trata esta Lei, não criando outros direitos para o proprietário, titular do domínio útil
ou possuidor do imóvel, especialmente aqueles relativos ao uso e ocupação do solo.
§1º - Admitir-se-á o desdobramento de inscrição em função de desmembramento, efetuado sem o
devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, quando se comprovar a alteração da posse direta das
unidades autônomas, desde que seja realizado o processo administrativo de parcelamento do solo.
§2º - O desmembramento efetuado na forma do parágrafo anterior terá caráter precário, podendo ser
cancelado por determinação judicial, ou a requerimento do titular da propriedade, desde que este demonstre
a sua situação legal.
Art. 5º. As comunicações relativas a alterações de posse do imóvel poderão ser comprovadas através
de Compromisso de compra venda, cessão ou promessa de cessão de direitos hereditários, lavrados por
instrumento público ou particular, dotado de todas as formalidades necessárias à identificação do imóvel e
das partes contratantes, com as respectivas firmas reconhecidas por serviço notarial, acompanhados do
respectivo comprovante de residência em nome do possuidor.
§1º - As alterações efetuadas com base nos instrumentos de que trata este artigo, sem o devido
registro no Cartório de Registro de Imóveis, têm a finalidade exclusiva de atribuir responsabilidade pelo
pagamento do IPTU, e surtirão apenas os efeitos tributários de que trata esta Lei, não criando outros direitos
para o possuidor do imóvel.
§2º - A alteração efetuada na forma do parágrafo anterior terá caráter precário, podendo ser cancelada
por determinação judicial, ou a requerimento do titular da propriedade, desde que este demonstre a sua
situação legal.
Art. 6º. Ao proprietário de terrenos sem edificação ou em que houver edificação interditada,
paralisada, condenada, em ruínas ou em demolição, que comunicar alteração de seu domicílio tributário ou
indicar endereço para entrega do carnê anual do IPTU será concedido o benefício previsto nos incisos I, III e
V do artigo 2º desta Lei.
Art. 7º. A fruição dos benefícios de que trata esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de
importâncias pagas a qualquer título.
Art. 8º – Encerrada a campanha de que trata esta Lei, ato do secretário da fazenda estabelecerá:
I – cronograma de atualização, de ofício, de dados do Cadastro Imobiliário do Município, a ser efetuada com
base em dados apurados mediante ação fiscal.
II – prazo para que os seguintes contribuintes, que não tenham comunicado espontaneamente alterações
relativas à destinação ou utilização do imóvel, bem como à sua propriedade, domínio útil ou posse,
compareçam à Secretaria da Fazenda do município, para atualização dos dados cadastrais dos respectivos
imóveis beneficiados com isenção de IPTU, nos casos de:
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a) Servidor municipal, proprietário de imóvel que serve para sua residência, ou o(a) viúvo(a) ou
representante legal dos filhos menores ou incapazes para os quais tenha sido estendida a isenção do IPTU;
b) Participante ativo da Força Expedicionária Brasileira, proprietário de imóvel que serve para sua
residência, ou o(a) viúvo(a) ou representante legal dos filhos menores ou incapazes para os quais tenha sido
estendida a isenção do IPTU;
c) Proprietários de imóveis locados a instituições religiosas para o exercício de suas finalidades
essenciais, ou a própria instituição religiosa locatária do referido imóvel.
§1º - Para a apuração dos dados previstos no inciso I deste artigo, o poder executivo poderá contratar
empresa especializada, ou celebrar convênio de cooperação técnica com outros órgãos ou entidades públicas
ou privadas.
§2º - Sobre os valores de IPTU devidos em razão das alterações de dados lançados no Cadastro
Imobiliário do Município nos termos do inciso I deste artigo incidirão todas as penalidades e acréscimos
previstos na legislação tributária municipal, sendo vedada a concessão de qualquer benefício.
§3º - A secretaria da Fazenda do município revogará a isenção e lançará o imposto devido dos imóveis
de que trata o inciso II deste artigo, cujos contribuintes não efetuem a respectiva atualização cadastral.
Art. 9º – A demonstração da adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e do impacto orçamentário,
conforme determina o artigo 14 da Lei n° 101/2000, encontra-se no anexo único desta Lei.
Art. 10° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de junho de 2009.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI COMPLEMENTAR Nº 041, DE 03 DE SETEMBRO DE 2009.
Altera, modifica, amplia e dá nova redação à lei nº 1.612 /
92, que institui o código do Meio Ambiente e dispõe sobre
o sistema municipal do Meio Ambiente para a
administração da qualidade, proteção, controle e
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos
recursos naturais no município de Feira de Santana.

(...)
SEÇÃO IV
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E DA
AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE PROCUTOS E RESÍDUOS PERIGOSOS
(ATRP)
Art. 20 – Os empreendimentos e atividades considerados com potencial de impacto no
meio ambiente, nos casos em que se determina a execução do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente –
CONDEMA, deverão submeter-se à apreciação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Naturais.
Art. 21 – Ficam sujeitas à concessão de licenças e autorização ambiental, para sua localização e
funcionamento as seguintes atividades, relacionadas no Anexo III:
I - atividades de extração e tratamento de minerais;
II - atividades agropecuárias;
III - atividades industriais;
IV - sistemas de tratamento e/ ou disposição final de resíduos ou materiais sólidos, líquidos
ou gasosos;
V – obras civis: rodovias, ferrovias e hidrovias metropolitanas, construção de barragens e
diques, canais para drenagem, retificação de cursos de água, aeroporto, vias de transporte,
loteamentos, conjuntos habitacionais, condomínios residenciais, industriais, ou quaisquer
outras atividades de iniciativa dos órgãos e entidades da administração centralizada e
descentralizada do Município, que possam repercutir no meio ambiente;
VI -hospitais, casas de saúde e estabelecimentos de assistência médico-hospitalar;
VII – armazenamento, transporte e disposição final de produtos perigosos;
VIII -terminais de granéis sólidos e/ou líquidos, e/ou gasosos e correlatos;
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IX -atividades que utilizem incinerador, ou outros dispositivos, para queima de lixo e
materiais ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos;
X -atividades que impliquem no manuseio, estocagem e utilização de defensivos e
fertilizantes;
XI – ERBs – Estações de Rádio-Base e de Equipamentos de Telefonia sem fio;
XII – propagandas do tipo painéis, outdoors de qualquer natureza, inclusive luminosos,
placas de sinalização e totens, mesmo que situados em áreas particulares.
XIII – outras atividades que venham a ser consideradas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e CONDEMA, com potencial de impacto no meio ambiente.
§ 1º - As atividades previstas no Anexo Único da Resolução CEPRAM n. 3.925, de 30
de janeiro de 2009, que não estejam elencadas neste artigo, ficam também sujeitas ao licenciamento
e passíveis da fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais.
§ 2º - As atividades previstas no Anexo Único da Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de janeiro de
2009, elencadas como passíveis de TCRAs, serão licenciadas conforme o porte, ou seja, com a
nomenclatura de Licença Ambiental Simplificada, para micro e pequeno porte e as demais licenças,
para porte médio, grande e excepcional, conforme o caso, de acordo com o artigo 31 e Anexo II desta
Lei.
Alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
§ 2º - As atividades previstas no Anexo Único da Resolução CEPRAM n. 3.925, de 30 de janeiro de
2009, elencadas como passíveis de TCRAs, serão licenciadas conforme o porte, ou seja, com a
nomenclatura de Licença Simplificada, para micro e pequeno porte e as demais licenças, para porte
médio, grande e excepcional, conforme o caso, de acordo com o artigo 31 e Anexo II desta Lei.
§ 3º - As atividades agropecuárias enquadradas como micro e pequeno porte serão
regularizadas mediante Autorização Ambiental.
§ 4º - O CONDEMA poderá rever as Divisões e Grupos relacionados no Anexo III desta
Lei, podendo suprimir ou incluir novas atividades
§ 5º - Todas as atividades consumidoras de recursos naturais, seja na forma de insumos, matérias
primas ou produtos, devem atender às exigências legais relativas ao cumprimento das legislações de
meio ambiente nas esferas Federal, Estadual e Municipal, devendo apresentar, quando solicitado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, os documentos comprobatórios deste
cumprimento.
§6º - Todos os empreendimentos que utilizem fornos a lenha, além de dotar os equipamentos com
dispositivos para evitar a fuligem, deverão dirigir o lançamento da fumaça a uma altura suficiente,
para não provocar poluição atmosférica, e, terão que fazer prova, quando exigidos pelos fiscais de
meio ambiente, da procedência da lenha utilizada.
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§ 7º - Todos os empreendimentos que utilizem fornos e outros equipamentos emissores de calor
devem provê-los de sistema de isolação térmica quando houver condução perceptível de calor para
além da área ocupada pelo forno.
Art. 22 - Ficam sujeitas à manifestação prévia mediante normas a serem baixadas pelo CONDEMA:
I – atividade de pesca e caça comercial;
II – todo e qualquer loteamento de imóveis, independente do fim a
que se destina;
III – exploração de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos;
IV – atividades que utilizem combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, para fins industriais,
comerciais ou de serviços.
V– marinas, píers ou similares;
VI - outras atividades classificadas como interesse ambiental pelo CONDEMA.
Art. 23 - A Licença Ambiental é o ato administrativo por meio do qual o órgão ambiental competente
avalia e estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental, que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, para localizar,
implantar, funcionar e alterar empreendimentos ou atividades efetivas ou potencialmente
degradadoras.
Art. 24 -A Localização, Implantação, Operação e Alteração de empreendimentos e atividades que
utilizem recursos ambientais, bem assim, os capazes de causar degradação ambiental, dependerão
de prévio licenciamento ambiental, na forma do disposto nesta Lei e demais normas dela
decorrentes.
Art. 24, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 24 - A Localização, Implantação, Funcionamento e Alteração de empreendimentos e atividades
que utilizem recursos ambientais, bem assim, os capazes de causar degradação ambiental, dependerão
de prévio
licenciamento ambiental, na forma do disposto nesta Lei e demais normas dela decorrentes.
§ 1º -A legalidade ambiental das atividades dar-se-á através da Licença Ambiental, Autorização
Ambiental e da Autorização de Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos (ATRP).
§ 2º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o CONDEMA, no exercício de suas
competências, expedirão as seguintes Licenças:
I - Licença Ambiental de Localização (LAL);
II - Licença Ambiental de Implantação (LAI);
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III - Licença Ambiental de Operação (LAO);
IV - Licença Ambiental de Alteração (LAA);
V - Licença Ambiental Simplificada (LAS).
§ 2º , alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
§ 2º -A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o CONDEMA, no exercício de suas competências,
expedirão as seguintes Licenças: I Licença
de Localização (LL); II -Licença de Implantação (LI); III -Licença de Funcionamento (LF); IV Licença de Alteração (LA); V -Licença Simplificada
(LS).
Art. 25 – O procedimento de licenciamento ambiental considerará a natureza e o porte dos
empreendimentos e atividades, as características do ecossistema e a capacidade de suporte dos
recursos ambientais envolvidos.
Art. 26 - A Licença Ambiental de Localização (LAL) será concedida quando da fase preliminar do
planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando
a viabilidade ambiental e estabelecidos os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas fases de sua implementação.
Art. 26, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 26 - A Licença de Localização (LL) será concedida quando da fase preliminar do planejamento
do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecidos os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases
de sua implementação.
Art. 27 – A Licença Ambiental de Implantação (LAI) será concedida quando da instalação do
empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.
Art. 27, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 27 – A Licença de Implantação (LI) será concedida quando da instalação do empreendimento ou
atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.
Art. 28–A Licença Ambiental de Operação (LAO) será concedida para funcionamento da atividade
ou empreendimento, após a verificação de localização e implantação, com o estabelecimento das
condições e procedimentos a serem observados para tal, e terá validade até 03 (três) anos, salvo a
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ocorrência de fatores que se revelem conflitantes com as normas ambientais, implicando desse modo
o consequente cancelamento da Licença.
Parágrafo único – É obrigatória a apresentação de Planos de Recuperação Ambiental, para as
atividades de extração e tratamento de minerais, quando da solicitação da Licença Ambiental de
Operação.
Art. 28, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 28 – A Licença de Funcionamento (LF) será concedida para funcionamento da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das exigências constantes das licenças
de localização e implantação, com o estabelecimento das condições e procedimentos a serem
observados para tal, e será renovável anualmente.
Parágrafo único – É obrigatória a apresentação de Planos de Recuperação Ambiental, para as
atividades de extração e tratamento de minerais, quando da solicitação da Licença de Funcionamento.
Art. 29 – Não será fornecida Licença Ambiental de Operação quando não tiverem sido cumpridas
todas as exigências feitas por ocasião da expedição da licença de localização e implantação, ou
quando houver início ou evidência de liberação ou lançamento de poluentes de qualquer gênero nas
águas, no ar ou no solo.
Art. 29, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 29 – Não será fornecida licença de funcionamento quando não tiverem sido cumpridas todas as
exigências feitas por ocasião da expedição da licença de localização e implantação, ou quando houver
início ou evidência de liberação ou lançamento de poluentes de qualquer gênero nas águas, no ar ou
no solo.
Art. 30 - A Licença Ambiental de Alteração (LAA) será concedida quando da ampliação ou
modificação de empreendimento, atividade ou processo regularmente existente.
Art. 30, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 30 - A Licença de Alteração (LA) será concedida quando da ampliação ou modificação de
empreendimento, atividade ou processo regularmente existente.
Art. 31 – As Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) serão concedidas para empreendimentos
classificados como de micro ou pequeno porte, excetuando-se aqueles considerados de potencial
risco à saúde humana ou classificados como de alto potencial poluidor, conforme Anexo III desta
Lei.
Art.30, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
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A redação anterior era a seguinte:
Art. 31 – As Licenças Simplificadas (LS) serão concedidas para empreendimentos classificados como
de micro ou pequeno porte, excetuando-se aqueles considerados de potencial risco à saúde humana
ou classificados como de alto potencial poluidor, conforme Anexo VI desta Lei.
Art. 32 – A Manifestação Prévia deverá ser expedida, nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades que pretendam se instalar em unidades de conservação, que estejam
sob sua responsabilidade, ou nas respectivas zonas de amortecimento.
Art. 33 – A Autorização Ambiental é o ato administrativo por meio do qual o órgão ambiental
competente permite a realização ou funcionamento de empreendimentos e atividades, pesquisas e
serviços de caráter temporário,e, execução de obras que não resultem em instalações permanentes.
Parágrafo único – Será expedida Autorização Ambiental nos casos de requalificação de áreas urbanas
subnormais, ainda que impliquem instalações permanentes.
Art. 34 – A Autorização de Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos (ATRP) é o ato
administrativo por meio do qual o órgão ambiental competente permite o funcionamento do transporte
de resíduos e produtos perigosos.
§ 1º -Estão incluídas entre as atividades sujeitas a ATRPs os comumente chamados caminhões limpa
fossas, que fazem a coleta, o transporte e o despejo final de resíduos orgânicos em estações de
tratamento.
§ 2º -A Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos (ATRP) deve ser solicitada pelo
interessado, mediante requerimento próprio, fornecido pela SEMMAM, acompanhado dos seguintes
documentos:
I -cópia da licença ambiental da empresa geradora, quando couber;
II -cópia da licença ambiental da empresa receptora;
III -cópia da licença ambiental da transportadora;
IV -anuência da instalação receptora;
V -anuência do órgão ambiental do Município ou Estado de destino;
VI -comprovante do pagamento de remuneração fixada no Anexo II deste Regulamento;
VII - rotograma;
VIII - ficha de emergência;
IX - outras informações complementares exigidas pela SEMMAM.
§ 3º - Durante o percurso do transporte, o responsável pela condução do veículo deverá dispor de
cópia da respectiva ATRP.
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§ 4º - A alteração ou acréscimo de produtos e resíduos perigosos, objeto da ATRP concedida,
dependerá de novo requerimento, bem como alteração relativa ao transportador.
Art. 35 – As licenças, autorizações e ATRPs de que trata esta Lei, serão concedidas com base em
análise prévia de projetos específicos e levarão em conta os objetivos, critérios e normas para
conservação, preservação, defesa e melhoria do ambiente, seus possíveis impactos cumulativos e as
diretrizes de planejamento e ordenamento territorial do Município.
§ 1º - As licenças, autorizações e ATRPs serão concedidas mediante requerimento do interessado à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM.
§ 2º - A análise a que se refere este artigo será devidamente documentada em um Parecer Técnico,
que deve ser precedido de inspeção no local onde a atividade é exercida.
§ 3º - As despesas correspondentes às etapas de vistoria e análises dos requerimentos das licenças,
autorizações, laudos e vistorias serão pagas pelos interessados, de acordo com os critérios
estabelecidos nos anexos II e VI desta Lei.
§ 4º - Os prazos de validade para as licenças e autorizações ambientais serão estabelecidos durante a
análise do processo administrativo, sendo de no máximo 4 (quatro) anos.
§ 5º - Fica estabelecido o prazo máximo de análise de até 180 (cento e oitenta) dias para cada
modalidade de licença ambiental requerida, a contar da data do protocolo de requerimento até seu
deferimento ou indeferimento pela SEMMAM ou CONDEMA.
§ 6º - A contagem do prazo será suspensa se ocorrer solicitação, pela SEMMAM, de estudos
ambientais complementares ou da prestação de esclarecimentos pelo empreendedor, voltando a contar
normalmente após o efetivo cumprimento do solicitado.
§ 7º -Nos casos em que houver solicitação de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, o prazo
será contado a partir da data de disponibilização do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, para
consulta pública.
Art. 36 – As autorizações, licenças ambientais simplificadas, licenças ambientais de localização e
ATRPs serão expedidas pela SEMMAM, cabendo ao CONDEMA a expedição das licenças de
implantação e funcionamento quando se tratar da primeira licença requerida pelo empreendedor.
Art. 36, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 36 – As autorizações, licenças simplificadas, licença de localização e ATRPs serão expedidas
pela SEMMAM, cabendo ao CONDEMA a expedição das licenças de implantação e funcionamento
quando se tratar da
primeira licença requerida pelo empreendedor.
§ 1º - Quando julgar necessário, face às características do projeto e de suas consequências
socioeconômicas e ambientais, o CONDEMA poderá avocar, mediante ato devidamente motivado,
em procedimento próprio e aprovado por maioria simples, processos de licenças que sejam da alçada
da SEMMAM, para apreciação e deliberação.
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§ 2º - Quando julgar necessário, face às características do projeto e de suas consequências
socioeconômicas e ambientais, o CONDEMA poderá delegar à SEMMAM, poderes para expedir
licenças que sejam da alçada do
CONDEMA.
(...)
Seção XI
Das Taxas
Art. 64 – Ficam instituídas as taxas ambientais, que têm como fato gerador o exercício do poder de
polícia ambiental ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos órgãos do Sistema Municipal de Meio
Ambiente.
Art. 64, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.

A redação anterior era a seguinte:
Art. 64 - As Taxas, a serem recolhidas pelos interessados, correspondentes às etapas de vistorias e
análise dos requerimentos e autorizações, manifestações prévias e licenças ambientais, de acordo com
o tipo de requerimento e o porte da atividade, segundo os valores básicos constantes do Anexo II e
dos parâmetros do Anexo VI, desta Lei.
§1º São sujeitos passivos das taxas ambientais todos os interessados que exerçam as atividades
constantes do Anexo III e que venham a provocar o exercício do poder de polícia ambiental ou os
serviços públicos específicos e divisíveis prestados pelo Município.
§1º, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
§1º - O enquadramento das atividades far-se-á, quanto ao porte, segundo 5 (cinco) grupos distintos:
Micro, Pequeno, Médio, Grande e Excepcional, conforme critérios estabelecidos no anexo III desta
Lei.
§2º O enquadramento das atividades far-se-á, quanto ao porte, segundo 5 (cinco) grupos distintos:
Micro, Pequeno, Médio, Grande e Excepcional, conforme critérios estabelecidos no anexo III desta
Lei.
§ 2º, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
§ 2º-A atividade será enquadrada pelo parâmetro que lhe der maior dimensão.
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§3º A atividade será enquadrada pelo parâmetro que lhe der maior dimensão.
§ 3º, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
§ 3º -A Taxa para solicitação de manifestação prévia, transferência de titularidade e alteração de razão
social dar-se-á conforme estabelecido no Anexo II desta Lei.
§4º Os valores básicos das taxas ambientais estão definidos no Anexo II e variam
em função do tipo de requerimento e do porte da atividade, cujos parâmetros se encontram no Anexo
III desta Lei.
Art. 65 – Nos casos sujeitos a elaboração de EIA/RIMA, a Taxa devida, pelo
interessado, para análise do respectivo estudo, será igual ao valor básico da remuneração da licença
requerida, sendo objeto de novo pagamento na entrega do EIA/RIMA.
Art. 66 – A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, espécie de taxa
ambiental, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ambiental pelo Município,
consistente no controle e fiscalização permanente das atividades potencialmente poluidoras e da
utilização de recursos naturais, e será cobrada anualmente, conforme os valores básicos constantes
do Anexo II.
Art. 66, alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.
A redação anterior era a seguinte:
Art. 66 -Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental –TCFA, cujo fato gerador é o
exercício regular do poder de polícia conferido à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Naturais – SEMMAM para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos naturais.
Parágrafo único: É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do
Anexo III desta Lei.
Art. 67 – Fica instituído o Cadastro Municipal de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais – CMAPP, para fins de controle e fiscalização das
atividades capazes de provocar degradação ambiental.
(...)
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(...)
ANEXO II
VALOR
(R$)

ESPÉCIES
MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – MP
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – AA
AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS
PERIGOSOS – ATRP

500,00
700,00
700,00

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS
(PARA MICRO E PEQUENO PORTE)

800,00

LICENÇA MUNICIPAL PARA EXTRAÇÃO MINERAL
LICENÇA AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO MINERAL

300,00
800,00

LICENÇA
LAL
LAI
LAO

MICRO E
PEQUENO
PORTE
1.000,00
1.800,00
1.300,00

MÉDIO PORTE

GRANDE
PORTE

EXCEPCIONAL
PORTE

1.800,00
3.500,00
2.000,00

3.500,00
7.000,00
5.000,00

7.000,00
10.000,00
8.000,00

AA – Autorização Ambiental;
LAS - Licença Ambiental Simplificada;
ATRP – Autorização de Transporte de Resíduos e Produtos Perigosos;
LAL - Licença Ambiental de Localização;
LAO - Licença Ambiental de Operação;
LAI – Licença Ambiental de Implantação;
RLAO - Renovação da Licença Ambiental de Operação;
TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental;
Alterado pela Lei Complementar nº 042, de 09 de dezembro de 2009.

A redação anterior era a seguinte:
AA – Autorização Ambiental
LS -Licença Simplificada
ATRP – Autorização de Transporte de Resíduos e Produtos Perigosos
LL -Licença de Localização;
LF -Licença de Funcionamento;
LI – Licença de Implantação;
RLF -Renovação da Licença de Funcionamento.
(*) A tarifa poderá ser acrescida dos custos excedidos, realizados pela Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, mediante planilha a ser apresentada ao interessado.
288

I -Sobre a L.S.: Conforme o Art. 31 – A Licença Simplificada (LS): será concedida para
empreendimentos classificados como de micro ou pequeno porte, excetuando-se aqueles
considerados de potencial risco à saúde humana ou classificados como de alto potencial poluidor,
conforme anexo VI desta Lei;
II – Critério de revisão de valores – Anualmente, por decreto do Chefe do Poder Executivo, os
valores fixados neste anexo serão reajustados por índice oficial.

289

LEI Nº 3.015, DE 16 DE OUTUBRO DE 2009.
Altera dispositivos das Leis nºs 2.987/09,
2.988/09 e 2.395/02, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal de Feira de Santana, através de
Projeto de Lei Nº 219/2009, deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Artigo 8º da Lei nº 2.987, de 29 de junho de 2009, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º - Ficam isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) os serviços classificados no subitem “7.02” da Lista de Serviços a que se refere o
Artigo 112, da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000, prestados ou contratados pelas
construtoras responsáveis pelos empreendimentos aprovados e contratados pela Caixa
Econômica Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, destinados às famílias
com renda de 0 a 3 salários mínimos.”
Art. 2º - O Artigo 11 da Lei nº 2.987, de 29 de junho de 2009, e seu
parágrafo primeiro, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, após o prazo de
cinco anos, a prorrogar o benefício de que trata o artigo 9º, se assim entender, por mais
cinco anos, completando o prazo de vigência dos contratos de alienação do imóvel, no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida;”
“§1º - A prorrogação de que trata este artigo dependerá de avaliação das
Secretarias Municipais da Fazenda e de Habitação e Regularização Fundiária.”
Art. 3º - O Artigo 6º da Lei nº 2.988, de 29 de junho de 2009, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - Ao proprietário de terrenos sem edificação ou em que houver
edificação interditada, paralisada, condenada, em ruínas ou em demolição, que comunicar
alteração de seu domicílio tributário ou indicar endereço para entrega do carnê anual do
IPTU será concedido o benefício previsto nos incisos I, III e IV do artigo 2º desta Lei.”
Art. 4º - Ficam acrescidos ao artigo 19 da Lei 2.395, de 27 de dezembro
de 2002, os seguintes parágrafos:
“§ 1° - O benefício fiscal previsto neste artigo abrange, apenas, a parcela
correspondente ao valor da construção. Sua concessão será feita mediante apresentação
do “habite-se” e obedecerá os seguintes critérios:
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I – 100% (cem por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 50 (cinqüenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 40 (quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
III – 60% (sessenta por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 30 (trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 20 (vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que, durante a construção, sejam
gerados, pelo menos, 10 (dez) empregos diretos, considerando a média mensal.”
“§ 2°- Para efeito do número de empregos indicados no parágrafo
precedente, será considerada a soma envolvendo:
I – Os empregos gerados pela empresa beneficiada com o incentivo;
II – Os empregos gerados no município pelas subempreiteiras
eventualmente contratadas pela empresa beneficiada com o incentivo.”
“§3° — Se comprometer, na hipótese de empresas novas, a manter, no
mínimo, 50 (cinqüenta) empregos diretos após a sua implantação.”
“§4° — O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica na
suspensão do benefício proporcionalmente ao mínimo de empregos exigidos.”
“§5° — Nas situações de ampliação, deverá aumentar o quadro de
pessoal em, pelo menos, 20% (vinte por cento) no 1º ano, mantendo esse percentual
mínimo durante a concessão do benefício.”
“§6° — A apuração de inveracidade nas informações prestadas pelo
contribuinte, implicará em cancelamento do benefício, além da reconstituição do crédito
tributário no exercício atual e anteriores”
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
os efeitos dos artigos 1º, 2º e 3º a 30 de junho de 2009, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de outubro de 2009.

TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ANTONIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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LEI COMPLEMENTAR Nº 042/2009
Dispõe sobre a alteração de dispositivos da LEI COMPLEMENTAR Nº 41, de 03
de setembro de 2009 (que “Altera, modifica, amplia e dá nova redação à Lei nº
1.612/92, que institui o Código do Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema
Municipal do Meio Ambiente para a Administração da Qualidade, Proteção,
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos
Naturais do Município de Feira de Santana”) e da LEI COMPLEMENTAR Nº 03,
de 22 de dezembro de 2000 (Código Tributário e de Rendas do Município de Feira
de Santana) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar Nº
02/2009, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alterados os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 41/2009 (que
“Altera, modifica, amplia e dá nova redação à Lei nº 1.612/92, que institui o Código do Meio Ambiente
e dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para a Administração da Qualidade, Proteção,
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais do Município
de Feira de Santana”), na conformidade do disposto nesta Lei Complementar, que passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 10. –
VI - emitir pareceres para Autorizações Ambientais, Licenças Ambientais de Localização,
Implantação e Operação de atividades potencial ou efetivamente degradantes do meio ambiente, com
base em análise prévia de projetos específicos e de laudos técnicos;
Art. 21 –
§ 2º - As atividades previstas no Anexo Único da Resolução CEPRAM nº 3.925, de 30 de
janeiro de 2009, elencadas como passíveis de TCRAs, serão licenciadas conforme o porte, ou seja,
com a nomenclatura de Licença Ambiental Simplificada, para micro e pequeno porte e as demais
licenças, para porte médio, grande e excepcional, conforme o caso, de acordo com o artigo 31 e Anexo
II desta Lei.
Art. 24 -A Localização, Implantação, Operação e Alteração de empreendimentos e atividades
que utilizem recursos ambientais, bem assim, os capazes de causar degradação ambiental, dependerão
de prévio licenciamento ambiental, na forma do disposto nesta Lei e demais normas dela decorrentes.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o CONDEMA, no exercício de suas
competências, expedirão as seguintes Licenças:
I - Licença Ambiental de Localização (LAL);
II - Licença Ambiental de Implantação (LAI);
III - Licença Ambiental de Operação (LAO);
IV - Licença Ambiental de Alteração (LAA);
V - Licença Ambiental Simplificada (LAS).
Art. 26 - A Licença Ambiental de Localização (LAL) será concedida quando da fase preliminar
do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando
a viabilidade ambiental e estabelecidos os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas
próximas fases de sua implementação.
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Art. 27 – A Licença Ambiental de Implantação (LAI) será concedida quando da instalação do
empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes.
Art. 28–A Licença Ambiental de Operação (LAO) será concedida para
funcionamento da atividade ou empreendimento, após a verificação de localização e implantação,
com o estabelecimento das condições e procedimentos a serem observados para tal, e terá validade
até 03 (três) anos, salvo a ocorrência de fatores que se revelem conflitantes com as normas
ambientais, implicando desse modo o consequente cancelamento da Licença.
Parágrafo único – É obrigatória a apresentação de Planos de Recuperação
Ambiental, para as atividades de extração e tratamento de minerais, quando da solicitação da
Licença Ambiental de Operação.
Art. 29 – Não será fornecida Licença Ambiental de Operação quando não tiverem
sido cumpridas todas as exigências feitas por ocasião da expedição da licença de localização e
implantação, ou quando houver início ou evidência de liberação ou lançamento de poluentes de
qualquer gênero nas águas, no ar ou no solo.
Art. 30 - A Licença Ambiental de Alteração (LAA) será concedida quando da
ampliação ou modificação de empreendimento, atividade ou processo regularmente existente.
Art. 31 – As Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) serão concedidas para
empreendimentos classificados como de micro ou pequeno porte, excetuando-se aqueles
considerados de potencial risco à saúde humana ou classificados como de alto potencial poluidor,
conforme Anexo III desta Lei.
Art. 36 – As autorizações, licenças ambientais simplificadas, licenças
ambientais de localização e ATRPs serão expedidas pela SEMMAM, cabendo ao CONDEMA a
expedição das licenças de implantação e funcionamento quando se tratar da primeira licença
requerida pelo empreendedor.
Art. 37 –
II – a fiscalização das atividades ou empreendimentos, que causem ou possam causar degradação
ambiental, será efetuada pelo Município, cabendo aos titulares de cargos de provimento “adnutum”, fiscais de provimento efetivo, bem assim, os técnicos contratados para exercerem suas
atividades de licenciamento e fiscalização na execução da política ambiental do Município, terão a
competência de licenciar e fiscalizar, mediante análise técnica específica de todas as iniciativas,
programadas e projetos que impliquem em alteração ambiental, exercendo, em matéria ambiental
o poder de Polícia Administrativa do Município;
IV – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Naturais –
SEMMAM poderá utilizar prepostos da Polícia Ambiental ou ainda solicitar força policial para o
exercício de suas atividades em qualquer parte do Município, quando houver ameaças, receio da
integridade física dos seus membros, ou impedimento para sua ação fiscalizadora;
Art. 52 –.
§ 1º.–
XVI - Projeto de arborização paisagístico contemplando o plantio de árvores
de preferência nativas ou frutíferas, como compensação do uso do solo, consoante o art. 77 deste
Lei;
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XXIII - ARTs ou documento similar, relacionadas ao RCE e Projetos para o
caso de Licença Ambiental de Localização;
§ 2º. – Os empreendimentos classificados quanto ao porte como micros e
pequenos, ficam dispensados da apresentação dos documentos previstos nos incisos nºs V e VII,
além de ficar a critério da SEMMAM a dispensa de outros documentos que entenda não serem
pertinentes.
Art. 61 –
§ 4º - Após a concessão da licença ambiental de operação, o licenciado deverá
informar aos moradores, até uma distância de 100 m (cem metros), as implicações e os cuidados a
serem tomados em relação ao seu funcionamento.
Art. 64 – Ficam instituídas as taxas ambientais, que têm como fato gerador o
exercício do poder de polícia ambiental ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos órgãos do
Sistema Municipal de Meio Ambiente.
§1º São sujeitos passivos das taxas ambientais todos os interessados que
exerçam as atividades constantes do Anexo III e que venham a provocar o exercício do poder de
polícia ambiental ou os serviços públicos específicos e divisíveis prestados pelo Município.
§2º O enquadramento das atividades far-se-á, quanto ao porte, segundo 5
(cinco) grupos distintos: Micro, Pequeno, Médio, Grande e Excepcional, conforme critérios
estabelecidos no anexo III desta Lei.
§3º A atividade será enquadrada pelo parâmetro que lhe der maior dimensão.
§4º Os valores básicos das taxas ambientais estão definidos no Anexo II e
variam em função do tipo de requerimento e do porte da atividade, cujos parâmetros se encontram
no Anexo III desta Lei.
Art. 66 – A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, espécie de
taxa ambiental, tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ambiental pelo Município,
consistente no controle e fiscalização permanente das atividades potencialmente poluidoras e da
utilização de recursos naturais, e será cobrada anualmente, conforme os valores básicos constantes
do Anexo II.
Parágrafo único – Considera-se ocorrido o fato gerador da TCFA no dia 1º
de janeiro de cada ano.
Art. 161 § 1° - A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias e a extração de areia e
saibro, além da licença ambiental de localização, implantação e operação, cabe licença especial, no
caso de emprego de explosivo, a ser solicitada na forma legal.
Art. 167 - A emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda, obedecerá aos
interesses da saúde, da segurança e do sossego público, observando os padrões, critérios e diretrizes
estabelecidos nesta Lei Complementar, incumbindo ao Município disciplinar.
Parágrafo Único – Para prevenir a poluição sonora, incumbe ao Município
disciplinar:
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I–
a) obtenção do Certificado para Licença Especial de Utilização Sonora com
discriminação de horários e tipos de serviços que poderão ser executados;
b) observância dos níveis de som estabelecidos nesta Lei Complementar;
III – a Licença especial para utilização de veículos de qualquer tipo
(motorizados ou não) de publicidade volante, será expedida de acordo com a legislação municipal
pertinente, mediante ato do Poder Executivo Municipal, obedecidas as seguintes condições:
Art. 208 –
§ 2º - As atividades previstas no Anexo III, do Decreto Estadual nº. 11.235,
de 10 de outubro de 2008, que regulamenta a Lei Estadual nº. 10.431, de 20 de dezembro de 2006,
elencadas como passíveis de TCRAs, serão licenciadas conforme o porte, ou seja, com a
nomenclatura de Licença Ambiental Simplificada, para micro e pequeno porte e as demais licenças,
para porte médio, grande e excepcional, conforme o caso, de acordo com o artigo 31 e Anexo II
desta Lei Complementar.
Art. 2º - O Anexo II da Lei Complementar nº 41/2009 passa a vigorar com a seguinte
redação:
ANEXO II
Taxas Ambientais
ESPÉCIES
MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – MP
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – AA
AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS
PERIGOSOS – ATRP
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS
(PARA MICRO E PEQUENO PORTE)
LICENÇA MUNICIPAL PARA EXTRAÇÃO MINERAL
LICENÇA AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO MINERAL
MICRO E
LICENÇA
PEQUENO
MÉDIO PORTE
PORTE
LAL
1.000,00
1.800,00
LAI
1.800,00
3.500,00
LAO
1.300,00
2.000,00

VALOR (R$)
500,00
700,00
700,00
800,00
300,00
800,00
GRANDE
PORTE
3.500,00
7.000,00
5.000,00

EXCEPCIONAL
PORTE
7.000,00
10.000,00
8.000,00

AA – Autorização Ambiental;
LAS - Licença Ambiental Simplificada;
ATRP – Autorização de Transporte de Resíduos e Produtos Perigosos;
LAL - Licença Ambiental de Localização;
LAO - Licença Ambiental de Operação;
LAI – Licença Ambiental de Implantação;
RLAO - Renovação da Licença Ambiental de Operação.
TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
I - Sobre a LAS.: Conforme o art. 31 – A Licença Ambiental Simplificada (LAS): será
concedida para empreendimentos classificados como de micro ou pequeno porte,
excetuando-se aqueles considerados de potencial risco à saúde humana ou classificados
como de alto potencial poluidor, conforme Anexo III desta Lei;
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Art. 3º - Ficam excluídos os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 41/2009:
I – o § 4º, do art. 21.
II – o inciso XVII, do § 1º, do art. 52.
Art. 4º - Fica acrescido o § 3º, ao art. 42, da Lei Complementar nº 41/2009, com a
seguinte redação:
Art. 42 §3º - Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão aplicados na política
ambiental do Município, em ações voltadas para a Educação Ambiental, recuperação de áreas
degradadas e na aquisição de equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento das
atividades administrativas e técnicas da SEMMAM.”
Art. 5º. O § 6º, do art. 82, e os artigos 139 e 143, e o da Lei Complementar nº
003/2000 (Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia)
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 82.
§ 6ºA isenção prevista nos incisos III e IV deste artigo só poderá ser concedida ao
contribuinte enquadrado na condição de pessoa física, e que possua apenas 1 (um) imóvel no
Município de Feira de Santana.
Art. 139. A Taxa de Licença de Localização dos Estabelecimentos em Geral – TLL
tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo Município, mediante o procedimento de
licenciamento obrigatório, pelo qual se verifica a conformidade da localização do estabelecimento
com as normas de que trata a Lei de Uso do Solo, o Código de Polícia Administrativa, o Plano
Diretor de Desenvolvimento Municipal, bem como as demais normas aplicáveis.
Art. 143. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento dos Estabelecimentos em Geral – TFF tem
como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo Município, mediante as atividades de controle
e a fiscalização da conformidade do funcionamento do estabelecimento com as normas relativas à
higiene, costumes, ordem, tranqüilidade e segurança pública.
Art. 6º - Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2010, atualizados em 4,17% (quatro
inteiros e dezessete centésimos por cento), correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no
período de novembro de 2008 a outubro de 2009:
I - Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II (Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, e alterações posteriores;
II - Os valores das Tabelas de Receita nº III (Taxa de Licença de Localização – artigo
140), nº IV (Taxa de Fiscalização do Funcionamento – artigo 143), nº V (Taxa de Licença para
Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares – artigo 149) e nº VI (Taxa de Licença para
Exploração de Atividades em Logradouros Públicos – Artigo 155), estabelecidas pela Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores;
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III - Os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de valores por metro
quadrado de terrenos urbanos) e III (tabela dos tipos e padrões de construção) da Lei nº 2.303, de 27
de dezembro de 2001, e alterações posteriores;
IV - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de Fiscalização Sanitária)
da Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003, e alterações posteriores;
V - Os valores devidos a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública (CIP), definidos pela Lei n.º 2.396, de 27 de dezembro de 2002, e alterações
posteriores;
VI - Os valores das taxas praticadas pelo Centro de Abastecimento e outros mercados,
definidos no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores;
Art. 7º - Para os exercícios subsequentes a 2010, fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os
valores dos tributos, receitas de serviços públicos e preços públicos municipais, mediante a
utilização de índices que não superem o percentual da inflação verificado no período.
Parágrafo único – Para os valores que, em razão de legislação específica, tenham
outra forma de atualização ou reajuste, não será utilizado o índice de que trata este artigo.
Art. 8º - As despesas com a execução desta Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.
Art. 9º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 09 de dezembro de 2009.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITTO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº 7.939, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2010.
Estabelece o Calendário Fiscal de Feira de Santana e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no exercício da sua
competência conferida pelo inciso IX do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal – Lei nº 37 de 1990,
decreta:
TÍTULO I – DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA - IPTU
Art. 1º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, incidente
anualmente, deve ser recolhido até o dia 15 de abril de cada exercício
Art. 1º, alterado pelo Decreto 9.125, de 23 de dezembro de 2013. A redação anterior era a
seguinte: Art. 1º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, incidente
anualmente, deve ser recolhido até o dia 07 (sete) de abril de cada exercício.

§1º O contribuinte que efetuar o pagamento do IPTU de uma só vez até a data de vencimento
estabelecida no caput deste artigo, terá direito à redução de 20% (vinte por cento) no valor do imposto.
§ 2º - Fica facultado ao contribuinte efetuar o pagamento do imposto de forma parcelada, em
até 08 prestações mensais e consecutivas, com valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada,
vencendo-se a primeira em 15 de abril de 2014 e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes.
§ 2º, alterado pelo Decreto 9.125, de 23 de dezembro de 2013. A redação anterior era a
seguinte: §2º Fica facultado ao contribuinte efetuar o pagamento do imposto de forma parcelada,
em até 05 (cinco) prestações mensais e consecutivas, com valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais)
cada, vencendo-se a primeira na data referida no caput deste artigo (07 de abril de cada exercício)
e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes.
§3º A opção do contribuinte pelo pagamento parcelado, na forma do parágrafo anterior, não
lhe confere o direito à redução prevista no §1º deste artigo.
Art. 2º. Nos casos em que o ato de lançamento do IPTU seja praticado no curso do exercício,
a obrigação tributária corresponderá:
I – ao valor proporcional ao número de meses restantes para o final do exercício, a contar do
momento da inscrição do imóvel que, nos termos da legislação do Município, esteja situado em área
que passe a ser considerada urbana;
II – ao valor integral do tributo, incluindo os acréscimos legais, nos casos de infração
tributária;
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III – ao valor integral do tributo, sem a incidência de multa e juros de mora, nos demais casos;
Parágrafo único. O pagamento do IPTU, lançado nos termos deste artigo, deverá ser feito de
uma só vez, até o trigésimo dia após a efetivação do lançamento.
TÍTULO II – DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – ISSQN
Art. 3º. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, deve ser recolhido pelos
contribuintes até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente àquele em que ocorreu o fato gerador.
§1º A data de vencimento prevista no caput deste artigo aplica-se, também, às atividades
sujeitas ao regime de estimativa.
§2º Nas atividades sujeitas a valores fixos anuais, o imposto deve ser pago de uma só vez, até
o dia 10 de julho do ano em exercício.
Art. 4º. Nos casos de substituição tributária do ISSQN, os tomadores de serviços que
efetuarem a retenção do imposto na fonte fornecerão, ao prestador de serviço, o recibo de retenção
do valor respectivo (Anexo I) e deverão encaminhar, à Secretaria Municipal da Fazenda, todas as
informações relativas ao(s) serviço(s) sujeito(s) à retenção (Anexo II).
§1º As informações relativas ao(s) serviço(s) sujeito(s) à retenção a que se refere este artigo
deverão ser entregues à Secretaria da Fazenda do Município até o dia 05 (cinco) do mês subseqüente
ao da emissão da(s) nota(s) fiscal(is), pelo prestador do serviço, e o recolhimento respectivo deverá
ser efetuado até o dia 12 (doze) deste mesmo mês subseqüente à emissão da(s) nota(s) fiscal(is).
§2º as informações a que se refere este artigo deverão incluir, além dos serviços sujeitos à
retenção de ISSQN na fonte, os serviços imunes, isentos ou não-tributados.
TÍTULO III – DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO – TLL
Art. 5º. A Taxa de Licença de Localização – TLL, prevista no art. 139 da Lei Complementar
n. 03, de 22 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal, deve ser paga antes da concessão
da licença pelo Município, ficando a inscrição no Cadastro Municipal condicionada a tal pagamento.
Parágrafo único. Será exigido novo recolhimento da TLL sempre que ocorrer mudança de
ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
TÍTULO IV – DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF
Art. 6º. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, prevista no art. 143 da Lei
Complementar n. 03, de 22 de dezembro de 2000, lançada anualmente, deve ser paga de uma só vez
(cota única) até o dia 10 (dez) do mês de julho de cada exercício.
§1º A TFF lançada por ocasião do requerimento de inscrição do contribuinte no Cadastro
Municipal será cobrada de forma proporcional aos meses que restam para a conclusão do exercício.
§2º A TFF lançada proporcionalmente, na forma do parágrafo anterior, deverá ser paga até 20
(vinte) dias após a efetivação da inscrição do contribuinte no Cadastro do Município.
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TÍTULO V – DA TAXA DE LICENÇA PARA
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS - TLP
Art. 7º. A Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos - TLP,
prevista no art. 154 deverá ser paga:
I – até o dia 10 (dez) do mês de agosto de cada exercício, no caso de contribuintes com
atividade permanente;
II – antes da concessão da licença pelo município, nos casos de atividades eventuais;
§1º A TLP lançada por ocasião do requerimento de inscrição do contribuinte no Cadastro
Municipal, ou da licença para exploração de publicidade, nos casos previstos no inciso I, será cobrada
de forma proporcional aos meses que restam para a conclusão do exercício.
§2º A TLP lançada proporcionalmente, na forma do parágrafo anterior, deverá ser paga até 20
(vinte) dias após a efetivação da inscrição do contribuinte no Cadastro do Município, ou antes da
concessão da licença para exploração de publicidade, quando for o caso.
TÍTULO VI – DEMAIS DISPOSIÇÕES
Art. 8º. O descumprimento de qualquer das obrigações tributárias acima referidas nas
respectivas datas de vencimento, estabelecidas por este Decreto, implicará na incidência dos
acréscimos legais decorrentes da mora do contribuinte, ficando tais débitos sujeitos à inscrição em
Dívida Ativa, observadas as normas que regem o processo administrativo tributário.
Art. 9º. Salvo disposição em contrário, todos os prazos fixados neste Decreto contam-se por
dias corridos, excluindo o do início e incluindo o do vencimento.
Parágrafo único. Quando o termo final do prazo recair em dia considerado não útil, ter-se-á
o vencimento prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente.
Art. 10. Este Decreto, composto por seus artigos e dois anexos, entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o Decreto Municipal nº 6.462, de 27 de agosto de 2001, e demais
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, ____ DE ______________ DE 2010.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

RECIBO DE RETENÇÃO DE ISS NA FONTE
TOMADOR OU CONTRATANTE:
ENDEREÇO:
I.M.
PRESTADOR:
ENDEREÇO:
I.M.
SERVIÇO PRESTADO:
DATA:
VALOR DO SERVIÇO: R$
TIPO DE DOCTº:
Nº DOCTº:
VALOR RETIDO: R$
ALÍQUOTA:
DATA DE RETENÇÃO:
Nome e assinatura do responsável:
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ANEXOII
TOMADOR/CONTRATANTE:

I. M:

CNPJ:

FONE:

E-MAIL:

ENDEREÇO
PERÍODO/ANO:

RESPONSÁVEL
P/ INFORMACOES:

RELAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS
NOME DO PRESTADOR

C.N.J.P. OU C.P.F.

I.M.

Nº NF OU

DATA N.F. OU

VALOR DO

VALOR DO

RECIBO

RECIBO

SERVIÇO

ISS RETIDO

SOMA

OBSERVAÇÕES:
1 – Relacionar os serviços isentos, imunes ou não tributados, mesmo que não tenha realizado a retenção;
2 – Este relatório deve ser entregue à Secretaria Municipal da Fazenda até o dia 05 do mês subseqüente ao mês de referência (Art. 4º, §1º do
Decreto nº7.939, de 09 de Fevereiro de 2010).
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LEI COMPLEMENTAR Nº 043, de 01 DE MARÇO DE 2010
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 03, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2000, QUE INSTITUI
O CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE
RENDAS DO MUNICÍPIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA
DE SANTANA DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1º. Os dispositivos da Lei Complementar nº 03, de 22
de dezembro de 2000, Código Tributário do Município, listados neste artigo, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 20.
(...)
§ 5º A multa de mora será calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento do
tributo, à razão de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia, limitada a:
a) 20% (vinte por cento), no máximo, quando incidentes sobre débitos tributários
municipais vencidos até 31 de dezembro de 2008;
b) 10% (dez por cento), no máximo, quando incidentes sobre débitos relativos a
tributos municipais vencidos a partir de 1º de janeiro de 2009.
Art. 129.
(...)
§12ºA retenção na fonte de ISS das microempresas ou das empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional deverá observar as seguintes normas:
a) a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no
documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos
Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº 123 Federal, de 14 de
dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no
mês anterior ao da prestação;
b) na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de
início de atividades da microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao
percentual de ISS referente à menor alíquota prevista nos Anexos
III, IV ou V da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006;
c) na hipótese do inciso II deste parágrafo, constatando-se que houve
diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá
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à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos
serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês
subseqüente ao do início de atividade em guia própria do Município;
d) na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar
sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos
mensais, não caberá a retenção a que se refere o inciso I deste
parágrafo;
e) na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não
informar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste parágrafo no
documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao
percentual de ISS referente à maior alíquota prevista nos Anexos III,
IV ou V da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
f) o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, não sendo
objeto de partilha com os municípios, e sobre a receita de prestação
de serviços que sofreu a retenção não haverá incidência de ISS a
ser recolhido no Simples Nacional.
g) não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços
quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior
à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será
realizado em guia própria do Município.
Art. 149.
(...)
§2º Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas
Particulares (TLE),prevista no caput deste artigo,os imóveis que venham a ser edificados
no “Pólo de Logística”, criado pelo Poder Executivo em área delimitada;
§3º Ficam isentos da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas
Particulares (TLE), prevista no caput deste artigo, os imóveis que venham a ser
construídos, aqueles que estejam em fase de construção ou que venham a ser
ampliados em terrenos localizados no Centro Industrial do Subaé – CIS.
Art. 2º. Ficam acrescidos os parágrafos 7º e 8º ao art. 113 da Lei
Complementar nº 03, de 22 de dezembro de 2000, com as seguintes redações:
§7º Na apuração mensal do ISSQN devido, o contribuinte estabelecido ou
domiciliado no Município de Feira de Santana poderá abater, do montante a ser pago,
o imposto devido sobre os serviços de que tratam os incisos I a XXII deste artigo,
prestados em território de outro Município, desde que comprove que o imposto a ser
abatido tenha sido objeto de retenção pelo tomador do serviço.
§8º A comprovação de que trata o parágrafo anterior se fará pela
apresentação de recibo de retenção emitido pelo tomador do serviço, ou de Documento
de Arrecadação Municipal correspondente ao ISSQN retido.
Art. 3º. Os dispositivos da Lei Municipal nº 2.395, de 27 de dezembro de
2002, listados neste artigos, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 19. Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo
prazo de 5 (cinco) anos, a parcela correspondente a construção dos imóveis a serem
edificados no “Polo de Logística”, criado pelo Poder Executivo em área delimitada.
§1.° — O benefício fiscal previsto neste artigo abrange, apenas, a parcela
correspondente ao valor da construção, e sua concessão será feita mediante
apresentação do “habite-se”, obedecendo os seguintes critérios:
I – 100% (cem por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 50
(cinqüenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 40
(quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
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III – 60% (sessenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 30
(trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 20
(vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 10 (dez)
empregos diretos, considerando a média mensal.
§2.° — O contribuinte beneficiado deverá manter, no mínimo, 50 (cinqüenta)
empregos diretos após a sua implantação.
§3.° — O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica na
suspensão do benefício proporcionalmente ao mínimo de empregos exigidos.
§4.° — Aplica-se o disposto neste artigo à ampliação de empresa já estabelecida
no município, devendo neste caso, além de ser observado o disposto no §1.°, ocorrer o
aumento do quadro de pessoal em, pelo menos, 20% (vinte por cento) no 1º ano,
mantendo esse percentual mínimo durante a concessão do benefício.
§5.° — Sendo constatada a inveracidade nas informações prestadas pelo
contribuinte, será procedido o cancelamento do benefício, além da reconstituição do
crédito tributário no exercício atual e anteriores.
Art. 20. Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), pelo prazo
de 05 (cinco) anos, os imóveis a serem construídos, aqueles que estejam em fase de
ampliação ou que venham a ser ampliados, em terrenos localizados no Centro Industrial
do Subaé (CIS).
§1.° — O benefício fiscal previsto neste artigo abrange, apenas, a parcela
correspondente ao valor da construção, e sua concessão será feita mediante
apresentação do “habite-se”, obedecendo os seguintes critérios:
I – 100% (cem por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 50 (cinqüenta)
empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 40 (quarenta)
empregos diretos, considerando a média mensal;
III – 60% (sessenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 30 (trinta)
empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 20 (vinte)
empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que sejam gerados, pelo menos, 10 (dez)
empregos diretos, considerando a média mensal.
(...)
§3.° — O contribuinte beneficiado deverá manter, no mínimo, 50 (cinqüenta)
empregos diretos após a sua implantação.
§4.° — O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica na
suspensão do benefício proporcionalmente ao mínimo de empregos exigidos.
§5.° — Aplica-se o disposto neste artigo à ampliação de empresa já estabelecida
no município, devendo, além de ser observado o disposto no §1.°, ocorrer o aumento
do quadro de pessoal em, pelo menos, 20% (vinte por cento) no 1º ano, mantendo esse
percentual mínimo durante a concessão do benefício.
§6.° — Sendo constatada a inveracidade nas informações prestadas pelo
contribuinte, será procedido o cancelamento do benefício, além da reconstituição do
crédito tributário no exercício atual e anteriores.
Art. 4º. Aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei nº 2.395, de 27 de dezembro de 2002 e
no artigo 9º da Lei complementar nº 027, de 03 de abril de 2006, e seus respectivos
parágrafos, bem como o disposto no §3º do artigo 149 da Lei complementar nº 03, de
22 de dezembro de 2000, aos imóveis a serem construídos, aqueles que estejam em
fase de construção ou que venham a ser ampliados, em terrenos localizados no
perímetro urbano do Município, destinados à implantação ou ampliação de empresa
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que, cumulativamente: (Revogado pela Lei Complementar Nº 097, de 19 de Agosto
de 2015)
I - tenha como atividade preponderante a prestação de serviço relacionado na lista
a que se refere o Artigo 112 da Lei complementar nº 03, de 22 de dezembro de 2000;
II – para fins de cálculo do valor do ISS devido e sua respectiva arrecadação,
sujeite-se ao regime normal de tributação;
III – gere, no mínimo, 50 (cinquenta) empregos diretos até o final do
primeiro ano de funcionamento.
§ 1º – O tratamento tributário de que trata este artigo deverá ser requerido
pela empresa que se estabelecerá no imóvel a ser construído, devendo esta informar a
quantidade de empregos diretos que serão gerados em sua atividade.
§ 2º – A empresa estabelecida no imóvel ficará responsável pelo
recolhimento do valor equivalente aos tributos beneficiados, e seus acréscimos legais,
inclusive o incidente sobre os serviços prestados pela construtora contratada para a
construção do imóvel, caso não comprove a geração de, no mínimo, 50 (cinquenta)
empregos diretos, ao final do primeiro ano de funcionamento.
Art. 5º. Os acréscimos legais previstos nos incisos III e IV do art. 20 da Lei
Complementar nº 003/2000, incidentes sobre débitos tributários municipais referentes a
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008, constituídos ou não, inclusive
aqueles ajuizados ou parcelados, desde que o contribuinte ou responsável efetue
integralmente o pagamento do valor devido, poderão ser recolhidos nas condições e
prazos a seguir estabelecidos:
I – até 30 de junho de 2010, com redução de 100% (cem por cento);
II – até 30 de setembro de 2010, com redução de 85% (oitenta e cinco por
cento);
III – até 31 de dezembro de 2010, com redução de 70% (setenta por cento);
IV – até 30 de abril de 2011, com redução de 55% (cinqüenta e cinco por
cento);
V – até 30 de agosto de 2011, com redução de 40% (quarenta por cento);
VI – até 31 de dezembro de 2011, com redução de 25% (vinte e cinco por
cento);
§1º As condições previstas neste artigo serão concedidas apenas aos
contribuintes que não possuírem débitos relativos a tributos municipais referentes a
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009.
§2º Ressalvado o disposto no §3º do art. 58 da Lei Complementar nº 003,
de 22 de dezembro de 2000, é vedada a dispensa parcial ou total dos acréscimos legais
a que se refere o caput deste artigo, incidentes sobre débitos relativos a tributos
municipais referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009.
§3º Nos casos de débitos tributários já parcelados, as condições previstas
neste artigo não se aplicam às parcelas já pagas.
§4º O disposto neste artigo não confere direito à restituição ou
compensação de importâncias pagas a qualquer título.
Art. 6º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer,
mediante Decreto, a política municipal de desoneração tarifária do transporte coletivo
urbano, prestado por concessionários/permissionários do serviço de transporte de
passageiros de natureza estritamente municipal.
§1º - A política municipal de desoneração tarifária poderá prever a
compensação
dos
custos
dela
decorrentes,
absorvidos
pelos
concessionários/permissionários, mediante redução da respectiva carga tributária do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN, devendo o Decreto que a
instituir estabelecer:
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I – as condições necessárias para que o benefício de redução da carga
tributária seja pleiteado;
II – prazo determinado de concessão do benefício, limitado à trinta e seis
meses, prorrogáveis;
III – previsão de cancelamento do benefício em caso de descumprimento
das condições que autorizaram sua concessão;
IV – previsão de impacto orçamentário e compensação de receitas;
§2º - A redução da carga tributária prevista no §1º limitar-se-á ao custo
absorvido pelos concessionários/permissionários, e será definida, conjuntamente, pelas
Secretarias Municipais da Fazenda e de Transporte e Transito, na forma que dispuser
o Decreto.
§3º - Não será beneficiado pela redução da carga tributária prevista
no §1º o concessionário/permissionário que possuir débito de qualquer natureza com a
Fazenda Pública Municipal, ressalvados os débitos parcelados.
Art. 7º – A demonstração da adequação à Lei de Diretrizes
Orçamentárias e do impacto orçamentário, conforme determina o artigo 14 da Lei n°
101/2000, encontram-se no Anexo Único desta Lei.
Art. 8º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário, especialmente o §2º do art. 20 da Lei nº
2.395/2002.
Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de fevereiro de 2010.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO

DECRETO Nº 8.126, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2010.
Atualiza os valores para terrenos e edificações
constantes das tabelas anexas à Lei Nº 2.303, de
27/12/2001, para efeito de avaliação das unidades
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imobiliárias e lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano do Exercício de 2011, e os
valores das tabelas de receita que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso X, do art.94, da Lei
Nº 37/90 – Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda nº
29/2006, considerando o disposto no art. 6, da Lei Municipal nº 2.303/01 e no
art. 7, da Lei Complementar nº 42/2009,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2011, atualizados em
5,39% (cinco inteiros e trinta e nove centésimos por cento), correspondente ao
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2009
a outubro de 2010:
I - Os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de
valores por metro quadrado de terrenos urbanos) e III (tabela dos tipos e
padrões de construção) da Lei nº 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e
alterações posteriores;
II - Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II
(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela
Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores;
III - Os valores das Tabelas de Receita nº III (Taxa de Licença de
Localização – artigo 140), nº IV (Taxa de Fiscalização do Funcionamento –
artigo 143), nº V (Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares – artigo 149) e nº VI (Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Artigo 155), estabelecidas pela Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores;
IV - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de
Fiscalização Sanitária) da Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003, e
alterações posteriores;
V - Os valores devidos a título de Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública (CIP), definidos pela Lei n.º 2.396, de 27 de
dezembro de 2002, e alterações posteriores;
VI - Os valores das taxas praticadas pelo Centro de
Abastecimento e outros mercados, definidos no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531,
de 22 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores;
VII - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas
Ambientais) da Lei Complementar n.º 41/2009 de 03 de setembro de 2009, e
alterações posteriores;
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011, revogadas as disposições
em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de dezembro de 2010.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3.269, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.
Institui o Programa de Recuperação
Fiscal do Município de Feira de Santana
– Bahia, na forma que indica e dá outras
providências.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da
Bahia, através do Projeto de Lei Nº 151/2011, de origem deste Poder Executivo,
aprova e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município
de Feira de Santana, para a quitação de créditos de qualquer natureza,
tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados
ou não, em favor da Fazenda Pública Municipal, oriundo de fatos geradores
ocorridos até 31 de julho de 2011, excetuados os decorrentes de multa por
infração à legislação de trânsito e ambiental e aqueles relativos às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional.
Art. 2º- Os débitos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal,
assim entendido, compreendem a soma do valor principal do crédito, acrescidos
da atualização monetária, multa de infração, multa de mora e juros de mora, que
poderão ser pagos em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas.
Parágrafo único - Nos casos de parcelamento deverão ser observados
os seguintes critérios:
I - o valor mínimo de cada parcela será de R$ 60,00 (sessenta) para
pessoas físicas e de R$ 100,00 (cem reais) para pessoas jurídicas;
II -nos parcelamentos acima de doze parcelas, o valor da parcela inicial
corresponderá, no mínimo, a 20% do valor do débito.
Art. 3º - Aquele que aderir ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS
poderá ter redução dos juros de mora, da multa de mora e de infração, quando
for o caso, na seguinte forma:
I – nos pagamentos à vista, redução de 100%;
II – nos parcelamentos até 12 parcelas, redução de 70%;
III – nos parcelamentos de 13 a 24 parcelas, redução de 50%.
Art. 4º - Quando se tratar de pagamento parcelado poderá o
parcelamento ser solicitado pelo devedor ou, com anuência deste, por terceiro
interessado.
Parágrafo único – A assunção da dívida por terceiro interessado, com
anuência do devedor, nos termos desta Lei, não exclui a responsabilidade do
contribuinte devedor, permanecendo a este atribuída em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Art. 5º - O crédito a ser parcelado será consolidado por espécie de tributo
ou nos casos de crédito não tributário, em cada órgão, na data da solicitação do
parcelamento e corresponderá ao valor originário, atualizado monetariamente e
acrescido dos encargos, aplicáveis a cada situação, por devedor ou terceiro
interessado, pelo respectivo número de inscrição no cadastro fiscal do Município
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e, quando o devedor ou o terceiro interessado não for inscrito no cadastro
municipal, pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou pelo Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso.
Art. 6º – A solicitação do parcelamento deverá ser formalizada através de
requerimento escrito, observando-se a forma de pagamento e a condição do
requerente em relação ao crédito, utilizando os instrumentos abaixo, que se
constituem nos anexos I e II desta Lei.
I – Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento
Parcelado, quando realizado pelo devedor ou seu representante legal;
II – Termo de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento
Parcelado, quando realizado por terceiro interessado;
§1º– O requerimento deverá ser instruído com o demonstrativo da dívida,
o comprovante de pagamento da primeira parcela, e com os seguintes
documentos do devedor e do terceiro interessado, quando for o caso:
I – Fotocópia do documento de identidade e do cartão de inscrição no
CPF/MF, quando se tratar de pessoa física;
II – Fotocópia do documento de identificação (CNPJ) e fotocópia do
documento de identificação e do cartão de inscrição no CPF/MF do responsável
legal pela pessoa jurídica;
§2º – O instrumento de Confissão de Dívida e Compromisso de
Pagamento Parcelado e o instrumento de Assunção de Dívida e Compromisso
de Pagamento Parcelado assinados pelo devedor e pelo terceiro interessado,
bem como pelas testemunhas, conforme Anexos I e II, caracterizam confissão
extrajudicial do débito, irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 348, 353
e 354 do Código de Processo Civil - CPC e dispositivos inerentes do Código
Civil, pelo que se constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art.
585 e seguintes do CPC.
§3º – Poderão ser solicitados outros documentos, a critério da
Administração Pública.
Art. 7º – O devedor ou terceiro interessado que atrasar, por 3 (três)
meses, o pagamento de qualquer das parcelas pactuadas, terá o seu
parcelamento cancelado, restabelecendo-se os valores e as condições do
crédito, considerando-se os pagamentos efetuados até a data do cancelamento.
§1º – O parcelamento, uma vez cancelado, ensejará a inscrição do saldo
remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito; a sua
execução caso já esteja inscrito ou o prosseguimento da execução, na hipótese
de se encontrar ajuizado.
§ 2º- A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará o
acréscimo de multa de mora calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento,
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à razão de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia, limitada a 10% (dez
por cento), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
Art. 8º - Quando o crédito for relativo ao Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN), não originado de auto de infração, o seu
enquadramento no REFIS, fica condicionado a denúncia espontânea pelo
contribuinte ou seu representante legal, através de processo administrativo.
Art. 9º - Os contribuintes que tiverem débitos já parcelados ou reparcelados poderão usufruir dos benefícios desta Lei, em relação ao saldo
remanescente, mediante pagamento à vista ou novo parcelamento.
§ 1º - A repactuação do débito não tem efeitos retroativos, alcançando
somente o valor remanescente do parcelamento ainda em vigor, sem direito de
crédito quanto aos pagamentos já efetuados.
Art. 10 - Os benefícios concedidos no art. 1º não alcançam os créditos da
Fazenda Municipal provenientes de retenção na fonte.
Art. 11 - O disposto nesta Lei não implicará restituição de quantias pagas.
Art. 12 - O pagamento de crédito inscrito em Dívida Ativa será efetivado
através da Secretaria Municipal da Fazenda ou da Procuradoria Geral do
Município.
§1º - Tratando-se de crédito tributário objeto de impugnação, inclusive já
em grau de recurso, o sujeito passivo deverá reconhecer, expressamente, a
procedência do lançamento que tenha dado origem ao procedimento e formalizar
a desistência no ato do pagamento ou parcelamento.
§ 2º- Quando o crédito tributário, ou não, for objeto de ação judicial contra
o Município, a concessão dos benefícios previstos nesta Lei fica condicionada à
desistência da ação e ao pagamento das custas respectivas, arcando o devedor
com os honorários do seu advogado.
§ 3º- Deferido o pedido de inclusão no programa de recuperação fiscal,
pela autoridade administrativa competente, a exigibilidade do crédito
permanecerá suspensa até sua efetiva liquidação, ressalvada a hipótese de
inadimplência, ficando o devedor, a partir do pagamento da primeira parcela,
com direito de requerer certidão positiva de débito, com efeito de negativa, a ser
fornecida pelo Departamento de Administração Tributária da Secretaria
Municipal da Fazenda.
§ 4º- A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal independe do
oferecimento de garantia da dívida e, na hipótese de existirem bens penhorados
como garantia da dívida, a situação dos mesmos permanecerá inalterada até a
efetiva quitação do débito.
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Art. 13 - O pedido de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal implica:
confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais; possibilidade do Município
exigir que as parcelas sejam pagas através de debito em conta; possibilidade de
autorização para emitir boletos de cobrança bancária sujeitos a protesto, através
da instituição financeira oficial.
Art. 14 - É condição essencial para consumação dos efeitos jurídicos
decorrentes da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, que o devedor, na
vigência do acordo, não fique inadimplente em relação às obrigações futuras que
vier a sujeitar-se.
Parágrafo único - O não recolhimento das obrigações futuras por três
meses consecutivos ou alternados, na vigência do acordo, poderá implicar na
exclusão do Programa de Recuperação Fiscal, com imediato ajuizamento da
ação executiva competente, de forma a garantir o regular exercício do crédito
tributário, independente de notificação.
Art. 15 - Após o pagamento da última parcela, em se tratando de débito
cobrado na esfera judicial, a Secretaria Municipal da Fazenda oficiará a
Procuradoria Geral do Município para que requeira a extinção do processo de
execução, em face da satisfação do crédito tributário.
Art. 16 - Aplica-se o disposto nesta Lei às transações tributárias
promovidas, no âmbito judicial, pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos
Tributários do Estado da Bahia, criado pela Resolução nº CM-02, de 14 de
fevereiro de 2011 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, ou em períodos de Mutirão de Conciliação do Poder Judiciário.
Parágrafo único - Nos acordos judiciais formalizados em sessões de
conciliação realizadas pelo Poder Judiciário, fica dispensado o preenchimento
dos formulários anexos a esta Lei e da petição de que trata o artigo 17.
Art. 17 - A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal poderá ser
formalizada até dia 16 de dezembro de 2011, mediante petição dirigida ao
Departamento de Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 1º - O pagamento do débito, ou, no caso de parcelamento, o pagamento
da primeira parcela deverá ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias contados do
deferimento do pedido de inclusão no programa de recuperação fiscal.
§ 2º - O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por
ato do Poder Executivo, visando à continuidade da realização das sessões de
conciliação de que trata o artigo anterior, bem como da adesão na esfera
administrativa.
Art. 18 - O Secretário Municipal da Fazenda, ou quem este delegar, é a
autoridade competente para decidir sobre os atos relacionados com a aplicação
da presente Lei no âmbito administrativo.
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Art. 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2011.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO
MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO I
DA LEI Nº 3.269, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO
PARCELADO
CONFITENTE DEVEDOR (A)
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

FONE

CPF/CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR (A)
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

CPF

FONE

RG

OBSERVAÇÕES
Pelo presente Termo de Confissão de Dívida, o (a) Confitente Devedor (a), acima
identificado (a), reconhece e confessa dever, à Fazenda do Município de Feira
de Santana, o valor de R$ (......................) acrescido de todos os encargos
devidos até esta data, e de honorários advocatícios, quando devidos, conforme
demonstrativo(s) de débito(s) que integra(m) o presente instrumento, decorrente
de auto(s) de infração e/ou declaração espontânea.
O (A) Confitente Devedor(a), na melhor forma de direito, em caráter irrevogável
e irretratável, compromete-se a pagar o total do débito, que, com a dispensa dos
encargos na forma prevista na lei nº., totaliza, nesta data, R$ (.......................),
em parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R$.....(...............), cujo vencimento
dar-se-á no dia 05 de cada mês.
A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará o acréscimo
de multa de mora calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento, à razão
de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento),
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
O(A) Confitente Devedor (a) declara ter conhecimento de que: esta confissão
não implica novação, restituição ou compensação de valores pagos; reconhece
como líquida e certa a dívida confessada: o não pagamento implicará o
cancelamento do benefício, restabelecendo-se os valores e as condições
anteriores do crédito e será inscrito em Dívida Ativa ou encaminhado para
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cobrança judicial, se já inscrito em Dívida Ativa, ou dado prosseguimento à
execução fiscal, se já ajuizado; esta confissão implica em: desistência de
qualquer ação judicial ou processo administrativo em que esteja questionando o
crédito ora reconhecido e confessado, cuja procedência reconhece e assume a
obrigação de pagar os honorários devidos ao seu advogado e as custas
processuais; e anexa os seguintes documentos:







Demonstrativo da dívida;
Comprovante do pagamento da 1ª parcela;
Cópia da carteira de identidade e cartão de inscrição no CPF/MF, quando
se tratar de pessoa física;
Cópia da carteira de identidade do representante legal signatário deste
Termo e do cartão de inscrição no CNPJ/MF, quando se tratar de pessoa
jurídica;
Comprovante de endereço do(a) Confitente Devedor(a) e do seu
representante, signatário deste Termo;
Documento que confira ao signatário deste Termo a condição de
representante legal ou procurador do(a) Confitente Devedor(a),pessoa
física ou jurídica;

O presente Termo é lavrado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, assinado
pelo(a) Confitente Devedor(a), ou por seu procurador, e pela autoridade
administrativa competente, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas,
para que produza os efeitos legais e jurídicos.
Feira de Santana, ____ de ___________ de 2011.

________________________

____________________________

CONFITENTE DEVEDOR

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
Matrícula:

TESTEMUNHAS:
Nome:__________________________

Nome:__________________________

CPF:___________________________

CPF:___________________________

_______________________________
Assinatura

_______________________________
Assinatura
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ANEXO II
DA LEI Nº 3.269, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011.
TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO
PARCELADO
TERCEIRO(A) INTERESSADO(A)
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

FONE

CPF/CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR (A)
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

CPF

FONE

RG

DEVEDOR(A) ORIGINAL
ENDEREÇO COMPLETO

CEP

INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

FONE

CPF/CNPJ

OBSERVAÇÕES

Pelo presente Termo de Assunção de Dívida, o(a) Terceiro(a) Interessado(a),
acima identificado(a), assume a divida do devedor(a) original, também acima
identificado(a), perante a Fazenda do Município de Feira de Santana, no valor
de R$ (......................) acrescido de todos os encargos devidos até esta data, e
de honorários advocatícios, quando devidos, conforme demonstrativo(s) de
débito(s) que integra(m) o presente instrumento, decorrente de auto(s) de
infração e/ou declaração espontânea.
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O(A) Terceiro(a) Interessado(a), na melhor forma de direito, em caráter
irrevogável e irretratável, compromete-se a pagar o total do débito, que, com a
dispensa dos encargos na forma prevista na lei nº., totaliza, nesta data, R$
(.......................), em parcelas mensais, iguais e sucessivas, de R$.....(...............),
cujo vencimento dar-se-á no dia 05 de cada mês.
A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará o acréscimo
de multa de mora calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento, à razão
de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento),
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
O Devedor Original declara anuir com a Assunção da Dívida pelo Terceiro
Interessado, sem a exclusão de sua responsabilidade, que lhe permanece
atribuída em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação.
O(A) Terceiro(a) interessado(a) e o Devedor(a) Original declaram ter
conhecimento de que: esta confissão não implica novação, restituição ou
compensação de valores pagos; reconhece como líquida e certa a dívida
confessada: o não pagamento implicará o cancelamento do benefício,
restabelecendo-se os valores e as condições anteriores do crédito e será inscrito
em Dívida Ativa ou encaminhado para cobrança judicial, se já inscrito em Dívida
Ativa, ou dado prosseguimento à execução fiscal, se já ajuizado; esta confissão
implica em: desistência de qualquer ação judicial ou processo administrativo em
que esteja questionando o crédito ora reconhecido e confessado, cuja
procedência reconhece e assume a obrigação de pagar os honorários devidos
ao seu advogado e as custas processuais; e anexa os seguintes documentos:


Demonstrativo da dívida;



Comprovante do pagamento da 1ª parcela;



Cópia da carteira de identidade e cartão de inscrição no CPF/MF, quando
se tratar de pessoa física;



Cópia da carteira de identidade do representante legal signatário deste
Termo e do cartão de inscrição no CNPJ/MF, quando se tratar de pessoa
jurídica;



Comprovante de endereço do(a) Terceiro(a) Interessado(a) e do seu
representante, signatário deste Termo;



Comprovante de endereço do(a) Devedor(a) Original e do seu
representante, signatário deste Termo;



Documento que confira ao signatário deste Termo a condição de
representante legal ou procurador do(a) Terceiro(a) interessado(a0 e/ou
do Devedor(a) Original, pessoa física ou jurídica;
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O presente Termo é lavrado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, assinado
pelo(a) Terceiro(a) Interessado(a), ou por seu procurador, pelo Devedor(a)
Original, ou por seu procurador, e pela autoridade administrativa competente,
juntamente com as testemunhas abaixo firmadas, para que produza os efeitos
legais e jurídicos.
Feira de Santana, ____ de ___________ de 2011.
_____________________ __________________
TERCEIRO INTERESSADO

DEVEDOR ORIGINAL

________________
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA
Matrícula:

TESTEMUNHAS:
Nome:__________________________

Nome:__________________________

CPF:___________________________

CPF:___________________________

_______________________________
Assinatura

_______________________________
Assinatura

DECRETO Nº 8.466, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.
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Atualiza os valores para terrenos e edificações
constantes das tabelas anexas à Lei Nº 2.303, de
27/12/2001, para efeito de avaliação das unidades
imobiliárias e lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano do Exercício de 2012, e os
valores das tabelas de receita que especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso X, do art.94, da Lei
Nº 37/90 – Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda nº
29/2006, considerando o disposto no art. 6, da Lei Municipal nº 2.303/01 e no
art. 7, da Lei Complementar nº 42/2009,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2012, atualizados em
6,97% (seis inteiros e noventa e sete centésimos por cento), correspondente ao
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período de novembro de 2010
a outubro de 2011:
I - Os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de
valores por metro quadrado de terrenos urbanos) e III (tabela dos tipos e
padrões de construção) da Lei nº 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e
alterações posteriores;
II - Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II
(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela
Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores;
III - Os valores das Tabelas de Receita nº III (Taxa de Licença de
Localização – artigo 140), nº IV (Taxa de Fiscalização do Funcionamento –
artigo 143), nº V (Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares – artigo 149) e nº VI (Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Artigo 155), estabelecidas pela Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores;
IV - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de
Fiscalização Sanitária) da Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003, e
alterações posteriores;
V - Os valores devidos a título de Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública (CIP), definidos pela Lei n.º 2.396, de 27 de
dezembro de 2002, e alterações posteriores;
VI - Os valores das taxas praticadas pelo Centro de
Abastecimento e outros mercados, definidos no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531,
de 22 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores;
VII - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas
Ambientais) da Lei Complementar n.º 41/2009 de 03 de setembro de 2009, e
alterações posteriores;
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Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 15de dezembro de 2011.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETO Nº 8.467, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011.
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Prorroga o prazo de adesão ao Programa de
Recuperação Fiscal do Município de Feira de
Santana, instituído pela Lei Municipal nº 3.269
de 21 de outubro de 2011.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições,
Considerando os procedimentos administrativos necessários
à implantação das sessões de conciliação na Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Feira de Santana, no âmbito do Centro Judiciário de Solução
de Conflitos Tributários do Estado da Bahia,
Considerando a proximidade do período de recesso forense
nas unidades do Poder Judiciário do Estado,
Considerando que o grande número de ações de execução
fiscal pendente de solução na Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Feira de Santana demandará o tempo necessário para realização das
respectivas sessões de conciliação,
Considerando também o que determina o §2º do art. 17, da Lei
Municipal nº 3.269 de 21 de outubro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de adesão ao Programa de
Recuperação Fiscal Município de Feira de Santana estabelecido no art. 17,
da Lei Municipal nº 3.269 de 21 de outubro de 2011, até a conclusão da
realização das sessões de conciliação a serem programadas pelo Poder
Judiciário do Estado da Bahia, no âmbito da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Feira de Santana.
§ 1º - A Secretaria Municipal da Fazenda e a 2ª
Subprocuradoria Fiscal do Município adotarão todos os procedimentos
necessários, em apoio ao Poder Judiciário, para a implantação das sessões
de conciliação até o dia 29 de fevereiro de 2012.
§ 2º - O prazo de prorrogação de que trata este artigo não poderá
exceder o exercício de 2012.
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Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 15de dezembro de 2011.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETO Nº 8.471, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011.
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Regulamenta a Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica – NFS-e no Município,
sistema de gerenciamento das notas
fiscais e a sua utilização, disciplina
obrigações acessórias pela Internet e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, com
redação dada pela Emenda Nº 29/2006, e com fundamento no art. 133 da Lei
Complementar Nº 003/2000 (Código Tributário Municipal),
CONSIDERANDO a implementação dos sistemas de notas fiscais
eletrônicas e a necessidade das Administrações Tributárias Municipais atuarem
de forma integrada com o compartilhamento de informações que viabilizarão
maior controle fiscal e de arrecadação do ISSQN, conforme o Modelo Conceitual
da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais - ABRASF;
DECRETA:

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Art. 1º -Fica regulamentada a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica –
NFS-e, documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente em sistema
disponibilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda, de emissão obrigatória a
todos prestadores de serviços inscritos no Cadastro Mobiliário de Contribuintes
ou com atividade econômica no território do Município, inclusive microempresas
e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, com o objetivo
de registrar as operações relativas à prestação de serviços, conforme modelo no
Anexo I.
§ 1º. A obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo passa a
vigorar a partir de 01º/03/2012.
§ 2º. Ficam dispensados da obrigatoriedade de emissão de Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e os seguintes contribuintes prestadores de
serviços:
I – profissionais autônomos que tenham o recolhimento do ISSQN
efetuado através de tributação fixa anual;
II – bancos e instituições financeiras autorizadas pelo BACEN;
III –contribuintes optantes pelo Regime Tributário do Simples Nacional
qualificados como Micro Empreendedor Individual –MEI, quando prestarem
serviços para Pessoa Física.
§3º. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá criar outras formas de
controle, documentos e declarações eletrônicas relativas à fiscalização dos
contribuintes, sendo que até a data disposta no § 1º, ou até o cadastramento e
emissão da NFS-e de que trata o caput, os contribuintes deverão emitir o
Documento de Arrecadação Municipal diretamente na Secretaria Municipal da
Fazenda - SEFAZ.
Art. 2º. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e deve ser emitida
por
meio
da
Internet
nos
endereços
eletrônicos
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http://www.feiradesantana.ba.gov.br
ou
http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br, mediante a utilização de senha e
login que serão fornecidos aos contribuintes mediante realização do
cadastramento, também regulamentado neste Decreto.
Parágrafo único. Os tomadores devem confirmar a autenticidade da
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e nos endereços eletrônicos
disponibilizados no caput, podendo, em caso de falsidades ou inexatidões e
ausência de comunicação às autoridades, serem corresponsáveis pelo crédito
tributário nos termos da lei.
Art. 3º. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e conterá, entre
outras, as seguintes informações:
I - itens de verificação e conferência dos dados constantes da nota,
pelos tomadores de serviços, que comprovem sua validade e autenticidade;
II – registro automático das retenções obrigatórias dos substitutos
tributários nomeados; e,
III – registro das retenções de tributos federais sob responsabilidade
do contribuinte.
Art. 4º. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e emitida, deverá
ser impressa e entregue ao tomador de serviços no ato de sua emissão, podendo
também ser enviada por "e-mail" ao tomador de serviços, caso este a solicite.
Art. 5º. A partir da data estipulada no § 1º do art. 1º deste Decreto, os
contribuintes que tiverem vigente regime especial de impressão da Nota Fiscal
Eletrônica Conjunta ISSQN/ICMS, passarão a emitir uma Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica – NFS-e para cada serviço prestado, estando revogado todos os
regimes especiais neste sentido, podendo, ainda, optarem pela emissão de
Recibo Provisório de Serviço - RPS nos termos do art.17.
Art. 6º. O contribuinte, ao emitir Nota Fiscal de Serviços Eletrônica –
NFS-e, deverá fazê-lo para todos os serviços prestados, de forma
individualizada, de acordo com sua atividade.
Parágrafo único. O contribuinte, que devido a sua atividade, paralisar
a sua empresa temporariamente, deverá comunicar a paralisação temporária
das atividades à Secretaria Municipal da Fazenda para suspensão das
obrigações acessórias.
Art. 7º.A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e conterá a
identificação dos serviços em conformidade com os subitens da Lista de Serviços
da Lei Complementar Nacional n. 116/03 e Anexo VII do Código Tributário
Municipal, acrescida de um item para “outros serviços”.
§ 1º. Só poderão ser descritos vários serviços numa mesma Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e caso estejam relacionados a um único
item da Lista, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço.
§ 2º. Em caso de serviços prestados em mais de um Município, o
contribuinte deverá emitir uma nota para cada Município.
Art. 8º. No caso de serviços de construção civil, deverá ser emitida
uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e por obra, sendo vedado de uma
mesma nota constarem dados referentes a mais de uma obra ou Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART emitida pelo órgão competente, sendo
obrigatório, para dedução da base de cálculo do imposto, no caso dos serviços
descritos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de que trata o artigo anterior, a
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observância ao disposto nos §§ 2° e 3° do art. 116 do Código Tributário
Municipal.
Art. 9º. A identificação do tomador de serviços será feita através do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou pelo Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF, junto à Receita Federal do Brasil, que será conjugado com a
Inscrição Municipal.
Art. 10. Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda, a seu critério,
autorizar a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e sem
identificação do tomador do serviço, conforme a atividade e volume de serviços
prestados pelo contribuinte.
Parágrafo único. Os contribuintes autorizados a emitir documento
fiscal pelo Emissor de Cupom Fiscal – ECF, nos termos da Lei Federal n°
9.532/97, emitirão uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e por ECF a
cada fechamento diário, nos termos da autorização disposta no caput deste
artigo, cuja base de cálculo será o valor relativo ao resumo de movimento diário.
Art. 11.Quando da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica –
NFS-e, o valor do imposto será sempre apurado conforme legislação em vigor,
exceto nos seguintes casos:
I – quando a natureza da operação for tributada no Município e a
exigibilidade estiver suspensa por decisão judicial ou administrativa, ou por
Regime Especial de Tributação, Sociedade de Profissionais ou Estimativa,
exceto nos casos de estimativa mínima, quando houver;
II – quando a operação for tributada fora do Município;
III – quando a operação for imune ou isenta, casos em que não será
apurado; e,
IV – quando o contribuinte for optante pelo Simples Nacional, caso em
que obedecerá à legislação específica.
Art. 12. O valor total dos serviços, retenções, deduções da base de
cálculo do ISSQN, descontos e casos de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário será informado e calculado pelo próprio contribuinte, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a correta descrição destas informações.
Art. 13. Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
– NFS-e é obrigatório informar a Natureza da Operação, conforme disposto nos
incisos abaixo:
I - tributada no Município;
II - tributada fora do Município;
III - imune;
IV - isenta;
V - exigibilidade suspensa por decisão judicial; e,
VI - exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.

DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA AVULSA
Art. 14. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa –NFS-e deverá
ser solicitada pelo contribuinte ou seu procurador à Secretaria Municipal da
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Fazenda, e poderá ser emitida diretamente do sistema de gestão do ISSQN da
Prefeitura Municipal após prévio cadastro.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Avulsa de Serviços destina-se a
especificar os serviços e respectivos preços, quando prestados eventualmente
por:
I – empresas que prestam serviços sujeitos à incidência do imposto,
sendo que dos seus atos constitutivos não consta a atividade de prestação de
serviços como objeto social;
II – pessoas físicas inscritas no Cadastro Municipal de Contribuintes
na condição de profissionais autônomos ou profissionais liberais;
III – pessoas físicas ou jurídicas que gozem de isenção, não incidência
ou imunidade do imposto em atividade eventual, destacando-se no corpo da nota
fiscal a circunstância e o dispositivo legal pertinente;
IV – pessoa jurídica ou física dispensada da emissão obrigatória de
documento fiscal; e,
V – pessoa jurídica ou física com processo de inscrição, como
prestador de serviços, em andamento no Município.
Art. 15. A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa fica
condicionada ao prévio recolhimento do ISSQN, referente ao serviço que
constará na Nota Fiscal, observando-se as alíquotas e demais definições
contidas na legislação em vigor, relativas às operações realizadas.
Art. 16. Não será considerado prestador de serviço eventual aquele
que habitualmente solicitar Nota Fiscal Avulsa de Serviços, cuja
descaracterização como prestador de serviço eventual será analisada pela
Administração Fazendária.
DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
Art. 17. O Recibo Provisório de Serviços – RPS é o documento a ser
utilizado pelo contribuinte em caso de contingência, no eventual impedimento da
emissão “online” da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, devendo ser
substituído por esta na forma e prazo do art. 22, conforme Anexo II deste
Decreto.
§ 1º. O Recibo Provisório de Serviços – RPS, quando em formulário
impresso em gráfica, somente terá validade se impresso com o Selo Digital
Inteligente – SDI em todas as vias, na cor preta, no canto superior à direita, de
forma personalizada com dados codificados em 2-D (duas dimensões) para cada
contribuinte e de dimensões de 4cm por 5cm, inclusive em RPS autorizados
através de regime especial, conforme Anexo III deste Decreto, e será numerado
obrigatoriamente em ordem crescente sequencial por série, iniciando a partir do
número 01 (um), com prazo de validade de 01 (um) ano.
§ 2º. Além do Recibo Provisório de Serviços – RPS em formulário
impresso, o RPS poderá ser emitido em formato eletrônico, inclusive com registro
em modo off-line, através de aplicativo próprio disponibilizado pelo Município,
para a emissão posterior da nota eletrônica assim que a conexão à Internet seja
restabelecida.
§ 3º. O Recibo Provisório de Serviços em formato eletrônico emitido
em aplicativo fornecido pelo Município será convertido em NFS-e e o sistema
enviará automaticamente um e-mail ao tomador de serviços indicando a emissão
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da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, sendo obrigatório informar o email do tomador do serviço quando da emissão do RPS neste formato.
§ 4º. Os contribuintes poderão utilizar sistemas próprios de emissão
de RPS, ficando desobrigados de imprimir o Selo Digital Inteligente – SDI, e
poderão enviar eletronicamente os arquivos com lotes de RPS através de uma
aplicação local instalada em seus computadores que seja compatível com o
Manual de Integração da ABRASF, segundo as especificações divulgadas pela
Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 18. O Recibo Provisório de Serviços – RPS deverá conter todos
os dados que permitam a sua conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
– NFS-e e seguirá o modelo determinado pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 19. A autorização de impressão dos formulários de Recibo
Provisório de Serviços – RPS deverá ser solicitada através de AIDF, via Internet,
diretamente no endereço eletrônico do Município ou através da Secretaria
Municipal da Fazenda, salvo nos casos em que for utilizado no formato
eletrônico, conforme definido no § 2º do art. 17, cuja solicitação de AIDF fica
dispensada.
Parágrafo único. As gráficas que farão a impressão dos Recibos
Provisórios de Serviços – RPS em meio físico deverão estar previamente
cadastradas e autorizadas pelo Município.
Art. 20. Os contribuintes que, excepcionalmente, não dispõem de
infraestrutura de conectividade com a internet em tempo integral, poderão utilizar
os formulários impressos de RPS e depois registrá-los para processamento e
geração das respectivas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas- NFS-e dentro do
prazo disposto no art. 22, exclusivamente através dos endereços eletrônicos
disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 21. O RPS em meio físico, quando impresso em gráficas, deve
ser emitido em, no mínimo, 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) via entregue ao
tomador de serviços e a 2ª (segunda) via arquivada pelo contribuinte pelo prazo
decadencial.
Parágrafo único. O contribuinte que fizer uso da emissão do RPS em
formato eletrônico deverá manter os arquivos eletrônicos à disposição do Fisco
pelo mesmo prazo.
Art. 22. O RPS deverá ser substituído pela Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica – NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não
podendo ultrapassar o 5º (quinto) dia do mês seguinte ao da prestação do
serviço.
§ 1º. O prazo previsto no caput deste artigo inicia-se no dia seguinte
ao da emissão do RPS, não podendo ser prorrogado, ainda que o vencimento
ocorra em dia não-útil.
§ 2º. O RPS emitido perderá sua validade, seno prazo previsto no
caput deste artigo não for substituído por Nota Fiscal de Serviços Eletrônica –
NFS-e.
§ 3º. A substituição do RPS pela NFS-e fora do prazo sujeitará o
prestador de serviços às penalidades previstas na legislação em vigor.
Art. 23. Ainda que fora do prazo, sem validade, danificado ou
cancelado, o RPS impresso em gráfica conforme disposto no § 1º do art. 17,
deverá ser convertido em NFS-e, independentemente da penalidade prevista na
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legislação, e armazenado pelo contribuinte pelo prazo prescricional para
verificação pela administração tributária.
Parágrafo único. A não-conversão do RPS, em Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica – NFS-e será considerada como não emissão de nota fiscal
e sujeita às sanções legais.
Art. 24. A funcionalidade de recepção e processamento em lotes de
RPS enviados na forma do parágrafo 4º do artigo 17, realizará a validação
estrutural e de negócio de seus dados, processará os RPS e, considerando-se
válido o lote, gerará as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas - NFS-e, uma para
cada RPS emitido.
§ 1º. Caso algum RPS do lote contenha informação considerada
inválida, todo o lote será invalidado e as suas informações não serão
armazenadas na base de dados da Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 2º. É de responsabilidade do contribuinte a verificação de que o lote
foi processado corretamente e, no caso de não processamento do lote, o
contribuinte deverá realizar os ajustes necessários e submeter novamente o lote
para processamento, sem prejuízo dos prazos estabelecidos no art. 22, e, até
que o arquivo seja retificado, considera-se que o lote de RPS não foi enviado.
DO CADASTRAMENTO ELETRÔNICO
Art. 25. As empresas Prestadoras de Serviços instaladas no
Município, para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e e/ou
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES-IF, deverão
solicitar seu cadastramento no Cadastro Eletrônico de Contribuintes – CeC,
conforme Anexo IV nos endereços eletrônicos disponibilizados pela Secretaria
Municipal da Fazenda do dia 16 de janeiro de 2012 até o dia 29 de fevereiro de
2012, sob pena de aplicação das multas previstas na legislação pertinente, sem
prejuízo da aplicação de multa em caso de inobservância de prazo estipulado
para referida obrigação.
§ 1º. Para a efetivação da solicitação de cadastramento no CeC o
contribuinte deverá encaminhar à Secretaria Municipal da Fazenda, pelos
Correios ou pessoalmente, os seguintes documentos:
I - ficha de cadastro devidamente assinada;
II - cópia do contrato social e última alteração;
III - cartão CNPJ;
IV - cópia dos documentos pessoais de Identificação dos sócios;
V - comprovante de endereço atualizado; e,
VI - cópia do contrato de locação, caso se trate de imóvel alugado.
§ 2º. Caso o contribuinte faça a solicitação do cadastramento e não
envie os documentos mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de trinta dias
após a solicitação feita pela internet, terá seu pedido de cadastramento
automaticamente cancelado.
§ 3º. As informações prestadas pelo contribuinte na solicitação de
cadastro no CeC são de sua exclusiva responsabilidade, cabendo à autoridade
fazendária municipal autorizar ou não o cadastro, através do Sistema de ISSQN
no ambiente Web.
§ 4º.Aprovado o cadastro pela Autoridade Fiscal, o Sistema de ISSQN
enviará e-mail automaticamente ao contribuinte que conterá informações de
identificação e senha para acesso via Internet.
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§ 5º. Com a identificação e a senha, os contribuintes poderão acessar
o Sistema de ISSQN e consultar, dentre outras informações, a lista de todas as
Notas Fiscais de Serviços Eletrônica - NFS-e, por ele emitidas.
DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
Art. 26. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central
deverão realizar a Declaração Eletrônica de Serviços – DES-IF no padrão
ABRASF, por meio de recursos e dispositivos eletrônicos, através de software
instituído e disponibilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda, até o dia 05 do
mês seguinte à prestação dos serviços, sendo o recolhimento do imposto
realizado em conformidade com o calendário estabelecido pela Secretaria
Municipal da Fazenda.
§ 1º. A obrigatoriedade do caput deste artigo será regulamentada por
ato do Secretário de Fazenda.
§2º. A não-transmissão da DES-IF sujeita o infrator às penalidades
previstas na legislação.
DO LIVRO DE REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Art. 27. Todos os contribuintes que emitem Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica–NFS-e e/ou Cupom Fiscal devem imprimir anualmente ou em prazos
estabelecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda, diretamente no sistema de
ISSQN na Internet, encadernar e armazenar o Livro de Registro de Serviços
Prestados e, sempre que solicitado, apresentar à fiscalização.
Parágrafo único. O Livro de Registro de Serviços Prestados gerado
pela Declaração Eletrônica de Serviços – DES-IF poderá, a critério da Secretaria
Municipal da Fazenda, ser substituído na forma da legislação vigente, sendo
obrigatória sua emissão em meio eletrônico a partir do exercício de 2013.
DO VENCIMENTO E DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL –
DAM
Art. 28. O recolhimento do ISSQN deverá ser feito exclusivamente por meio de
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, conforme modelo Anexo V,na
rede arrecadadora credenciada, na forma e prazos definidos neste Decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte estabelecidos no Município de Feira de Santana, optantes pelo SIMPLES
NACIONAL instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
e alterações posteriores, salvo disposição em contrário da legislação especifica
Art. 29. O ISSQN correspondente aos serviços prestados deverá ser
recolhido até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente ao da ocorrência do fato
gerador, e o ISSQN correspondente aos serviços tomados na qualidade de
substituto tributário, deverá ser recolhido até o dia 12 (doze) de cada mês
subsequente ao da ocorrência do fato gerador, exclusivamente por meio do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM, gerado e impresso através dos
endereços eletrônicos dispostos no art. 2°, e segundo calendário de
recolhimento do imposto divulgado pela Secretaria Municipal da Fazenda.
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§1º. O sistema permitirá, sem prejuízo do vencimento do imposto
disposto no caput, a possibilidade de o contribuinte ou tomador responsável pelo
pagamento do imposto emitir um Documento de Arrecadação Municipal – DAM,
por nota ou por grupo de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.
§2º. A(s) nota(s) fiscal(is) não selecionada(s) conforme disposto no
artigo anterior serão processadas em um único Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, sem prejuízo do vencimento do imposto definido pela
legislação.
§3º. Caso o dia do vencimento recaia em dia não útil, o pagamento
poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Art. 30. São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviço
de Qualquer Natureza – ISSQN as empresas sediadas no Município de Feira de
Santana quando tomarem serviços de empresas sediadas em outros municípios,
observado o disposto no Código Tributário Municipal e alterações.
§ 1º. Os substitutos tributários assim nomeados por ato do Secretário
Municipal da Fazenda, são responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN quando tomarem serviços de empresas
sediadas ou não no Município.
§ 2º. Os contribuintes já nomeados substitutos tributários continuam
nesta condição sem alteração de suas obrigações, independentemente de novo
ato do Secretário Municipal da Fazenda.
Art. 31. A falta de recolhimento do ISSQN retido pelo tomador no
prazo estabelecido neste Decreto constitui apropriação indébita, sujeitando-se o
infrator à competente ação penal, sem prejuízo das penalidades previstas na
legislação tributária.
§ 1º. Os prestadores e tomadores dos serviços sujeitos ao regime de
Substituição Tributária de que trata esse Decreto, são responsáveis solidários
pelo recolhimento do ISSQN.
§ 2º. A solidariedade não comporta benefício de ordem.
§ 3º. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos
demais.
§ 4º. A responsabilidade solidária é inerente a todas as pessoas
físicas ou jurídicas, ainda que alcançadas por imunidade ou isenção tributária.
Art. 32. A opção do prestador do serviço pelo regime do Simples
Nacional não dispensa o tomador do serviço de proceder à retenção e o
recolhimento do ISSQN e a emissão pelo contribuinte prestador da Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica – NFS-e, exceto os contribuintes sujeitos à tributação do
ISSQN do Simples Nacional por valores Fixos Mensais.
§ 1º. A retenção e recolhimento do ISSQN dos contribuintes optantes
pelo Simples Nacional deve observar a alíquota indicada na Lei Complementar
n. 123/2006 e alterações posteriores.
§ 2º. As microempresas e empresas de pequeno porteoptantes pelo
Simples Nacional, quando prestarem serviços e não tiverem seu imposto retido,
devem recolher o ISSQN com base na receita bruta, conforme determina a Lei
Complementar nº 123/2006 e Resolução específica do Comitê Gestor do
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Simples Nacional – CGSN, através de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – DAS.
§ 3º. O Microempreendedor Individual – MEI, que optar pelo Sistema
de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo
Simples Nacional (SIMEI), deve efetuar o recolhimento mensalmente, conforme
determina a Lei Complementar nº 128/2008 e Resoluções específicas do Comitê
Gestor do Simples Nacional – CGSN, através de Documento de Arrecadação do
Simples Nacional – DAS.
§ 4º. A opção do prestador do serviço pelo regime do Simples
Nacional não dispensa a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFSe, exceto os Microempreendedores Individuais optantes pelo SIMEI, quando
prestarem serviços para pessoas físicas.
DO REGISTRO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Art. 33. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS,
conforme modelo Anexo VI, deverá ser exigido pelas pessoas jurídicas de direito
público ou privado estabelecidas neste Município sempre que contratarem
serviços de prestadores sediados fora deste Município e cuja Nota Fiscal não
seja autorizada por este.
§ 1º. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS é um
documento emitido no endereço eletrônico do Município e constará de todas as
informações relativas a uma nota fiscal.
§ 2º. Somente prestadores de serviços sediados fora do Município
podem emitir o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, devendo
fazê-lo a cada serviço prestado a tomador sediado neste Município, através de
prévio cadastro na página eletrônica do Município.
Art. 34. Os contribuintes sediados fora do Município de Feira de
Santana deverão preencher o cadastro eletrônico registrando os dados de sua
empresa, e encaminhar a ficha cadastral devidamente assinada pelo
representante legal com firma reconhecida e cópia do Contrato Social atualizado
e registrado à Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, na Rua Barão de
Cotegipe, 764, Centro, CEP 44.010-150, Feira de Santana – BA. (Vide Decreto
Nº 9.525, de 24 de Março de 2015)
§ 1º. Ocorrendo a aprovação do cadastro pela Autoridade Fiscal, o
Sistema de ISSQN enviará e-mail automaticamente ao Contribuinte contendo
informações de identificação e senha para acesso via Internet;
§ 2º. Caso o cadastro não tenha sido aprovado pela autoridade
fazendária o e-mail conterá o motivo apontado pela autoridade fazendária para
que sejam sanadas as irregularidades, com o reencaminhamento da solicitação
na forma do caput.
§ 3º. O imposto será automaticamente gerado para o tomador do
serviço, nos termos do Código Tributário Municipal.
Art. 35. Quando a nota fiscal de serviços for autorizada por outro ente
federativo, o tomador dos serviços deverá anexar o Registro Auxiliar de Nota
Fiscal de Serviço – RANFS emitido diretamente da página do Município na
Internet à nota fiscal relativa aos serviços tomados, emitida pelo prestador
estabelecido fora do Município.
Parágrafo único. Caso o prestador de serviço estabelecido fora deste
Município não faça a emissão do RANFS, o tomador deverá comparecer à
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Secretaria Municipal da Fazenda, dentro do prazo estabelecido no artigo 29, e
realizar o recolhimento do imposto devido, através de denúncia espontânea, sob
pena de acréscimos legais.
Art. 36. Os tomadores de serviços deverão acessar o site do
Município através de Logine Senha, após prévio cadastro, conferir todos os
dados registrados pelo prestador de fora no RANFS com os dados da nota fiscal
de origem, e deverão aceitar ou rejeitar o RANFS.
Parágrafo único. A aceitação ou rejeição do RANFS deverá ser feita
até o dia 05 (cinco) do mês seguinte à sua emissão.
Art. 37. Caberá ao prestador de serviço sediado fora deste Município
realizar as devidas correções quando o RANFS for rejeitado pelo tomador,
submetendo a versão corrigida para nova aprovação do tomador.
Art. 38. Em caso de cancelamento do serviço prestado, o prestador
de serviços poderá excluir o RANFS, devendo o tomador comprovar o
cancelamento através de documentos idôneos, em caso de solicitação de
esclarecimentos pelo Fisco Municipal.
DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA
Art. 39. A substituição ou cancelamento de uma Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica NFS-e poderá ser feita pelo próprio contribuinte no sistema
de gestão do ISSQN deste Município, desde que haja identificação através da
Razão Social, CPF ou CNPJ, e-mail válido e Inscrição Municipal do Tomador do
Serviço, até o dia 5 do mês subsequente ao da emissão da NFS-e a ser
substituída ou cancelada.
Parágrafo único: Caso a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e
a ser substituída ou cancelada não contiver as informações do Tomador de
Serviços ou estiver fora do prazo mencionado neste artigo, somente poderá ser
cancelada mediante a solicitação de procedimento administrativo na
Coordenadoria de Fiscalização Tributária deste Município.
Art. 40. Ocorrendo a substituição ou o cancelamento da Nota Fiscal
de Serviço Eletrônica – NFS-e referidos no art. 39, o DAM deverá ser recalculado
ou cancelado, no próprio sistema, conforme o caso.
§ 1º Caso a substituição ou o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica – NFS-e ocorrer antes do pagamento do Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, o Prestador ou o Tomador de Serviço deverá acessar o
Sistema de Gestão do ISSQN do Município e realizar nova impressão do DAM
para pagamento.
§ 2º Caso a substituição ou o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica – NFS-e ocorrer após o pagamento do Documento de Arrecadação
Municipal – DAM, o Prestador ou o Tomador de Serviço deverá solicitar o
indébito mediante procedimento administrativo no Departamento de
Administração Tributária deste Município.
DO AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO
Art. 41. O Auto de Infração pode ser emitido, além da forma instituída
na Legislação vigente, por sistema eletrônico de processamento de dados,
observadas as disposições deste Decreto, conforme modelo do Anexo VII.
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Art. 42. O Auto de Infração eletrônico deve conter:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI – a assinatura do autuante, a indicação de seu cargo ou função e
o número da matrícula.
Parágrafo único. O Auto de Infração eletrônico terá as seguintes
funcionalidades:
I - mantém armazenados todos os dados nele inseridos;
II - gera, automaticamente, quando da inserção dos dados, número
de controle para cada Auto de Infração emitido;
III - registra quaisquer alterações inseridas após a geração do número
de controle, mantendo armazenados, no mínimo, os dados alterados, a data, o
local e a matrícula do funcionário que as realizou;
IV - possibilita a baixa do Auto de Infração por iniciativa da autoridade
fiscal, quando esta verificar a necessidade de cancelamento do lançamento; e,
V - possibilita a verificação por parte do contribuinte ou responsável
pela autenticidade do Auto de Infração, através da página do Município na
Internet.
Art. 43. Desde que não tenha sido notificado o contribuinte, o Auto de
Infração pode ser reemitido ou cancelado pela autoridade lançadora.
Parágrafo único. No cancelamento do Auto de Infração devem ser
inseridos no sistema eletrônico os motivos ocasionadores do cancelamento e
formalizado processo administrativo cujos autos devem conter uma via impressa
do Auto de Infração cancelado.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.44. A partir da aprovação do Cadastro Eletrônico do Contribuinte
- CeC, ou após ultimado o prazo para sua realização, o que primeiro ocorrer, fica
vedada a emissão de notas fiscais físicas, anteriormente autorizadas pela
Secretaria Municipal da Fazenda, às quais perderão sua validade, devendo ser
substituídas pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.
Parágrafo único – As notas fiscais físicas já autorizadas,
confeccionadas e não utilizadas até o termo final mencionado no caput, deverão
ser apresentadas ao Departamento de Administração Tributária da Secretaria
Municipal da Fazenda, para o devido cancelamento, no prazo estabelecido pela
Autoridade Fiscal que aprovar o cadastramento eletrônico, nos termos de § 4º
do artigo 25.
Art.45. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá enviar aos
contribuintes notificações, intimações, bem como, outros atos de comunicação
por sistema eletrônico de dados.
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Art. 46. Os regimes especiais de recolhimento do ISSQN
existentes deixam de ser aplicados aos contribuintes que forem obrigados à
emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica –NFS-e,salvo a concessão de
novo regime especial relativo à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.
Art. 47. As Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e emitidas
poderão ser consultadas pelo contribuinte em sistema próprio da Secretaria
Municipal da Fazenda até que tenha transcorrido o prazo decadencial conforme
previsto na legislação vigente.
Parágrafo único. Depois de transcorrido o prazo previsto no caput,
a consulta às Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços – NFS-e emitidas somente
poderá ser realizada mediante a solicitação de envio de arquivo em meio
magnético.
Art. 48. O Secretário Municipal da Fazenda poderá emitir normas
complementares a este Decreto.
Art. 49. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir desta data.
Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2011.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO I
MODELO DE NFS-e
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ANEXO II
MODELO DE RPS
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ANEXO IV - FRENTE
MODELO DE FICHA DO CADASTRO ELETRÔNICO DE CONTRIBUINTES –
CeC
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ANEXO IV - VERSO
MODELO DE FICHA DO CADASTRO ELETRÔNICO DE CONTRIBUINTES –
CeC

ANEXO V
341

MODELO DO DAM

ANEXO VI

342

MODELO DE RANFS
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DECRETO Nº 8.538, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.
Dispõe sobre a concessão de Regime
Especial, aos contribuintes que emitem
Nota
Fiscal
de
Serviços
por
processamento eletrônico, nos termos do
§ 5º, do artigo 132, da Lei Complementar
nº 003/2000, para emissão de Nota Fiscal
de Serviços em meio físico durante o
período de desenvolvimento e ajustes
dos sistemas próprios de emissão de
RPS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, com
redação dada pela Emenda Nº 29/2006, e com fundamento no art. 133 da Lei
Complementar Nº 003/2000 (Código Tributário Municipal),
CONSIDERANDO a implementação dos Sistemas de Notas
Fiscais Eletrônicas e a necessidade de os contribuintes emitirem Nota Fiscal de
Serviços por processamento eletrônico, nos termos do § 5º, do artigo 132, da Lei
Complementar nº 003/2000, de desenvolver e proceder a ajustes nos sistemas
próprios de emissão de RPS,
DECRETA:
Art. 1º - As empresas Prestadoras de Serviços instaladas no
Município de Feira de Santana, que emitem a Nota Fiscal de Prestação de
Serviços por processamento eletrônico, nos termos do § 5º, do artigo 132, da Lei
Complementar nº 003/2000 – Código Tributário Municipal, e que tenham
solicitado o seu cadastramento no Cadastro Eletrônico de Contribuintes – CeC,
como determinado no art. 25, do Decreto nº 8.471/2011, poderão solicitar regime
especial que autorize a emissão de Notas Fiscais de Serviços em meio físico
durante o período de desenvolvimento e ajustes dos sistemas próprios de
emissão de RPS, segundo as especificações divulgadas pela Secretaria
Municipal da Fazenda, previstos no § 4º, do art. 17, do Decreto nº 8.471/2011.
Art. 2º. O regime especial de que trata o artigo anterior deverá ser
solicitado através de requerimento escrito, assinado pelo contribuinte ou seu
contador, dirigido ao Departamento de Administração Tributária, da Secretaria
Municipal da Fazenda.
§ 1°. A concessão do regime especial não poderá ser superior ao
prazo de 30 dias, e só poderá ser concedido ao contribuinte que,
cumulativamente:
I -emite a Nota Fiscal de Prestação de Serviços por processamento
eletrônico, nos termos do § 5º, do artigo 132, da Lei Complementar nº 003/2000;
II – tenha solicitado o seu cadastramento no Cadastro Eletrônico
de Contribuintes – CeC, como determinado no art. 25, do Decreto nº 8.471/2011.
§ 2°. A autoridade fiscal que conceder o regime especial deverá
fazer constar no parecer a informação de que o contribuinte atende aos
requisitos de que trata o parágrafo anterior;
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§ 3°. O prazo previsto no § 1°só poderá serprorrogado na hipótese
de não ter sido concluído o desenvolvimento e ajustes dos sistemas próprios de
emissão de RPS em razão de problemas técnicos de responsabilidade da
Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 3º. O contribuinte que atender aos requisitos descritos no § 1°
do artigo anterior e que solicitar o regime especial de que trata este Decreto fica
autorizado a emitir a Nota Fiscal de Serviço em meio físico desde a data de
protocolização de seu pedido.
§ 1°. A Nota Fiscal de Serviços emitida nos termos deste Decreto
deverá informar no campo de observações, ou no corpo da Nota, que a mesma
foi emitida nos termos deste Decreto, indicando ainda o número do processo
administrativo de solicitação de regime especial.
§ 2°. Verificada pela autoridade fiscal que o contribuinte de que
trata este artigo não atende aos requisitos exigidos, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas no inciso I, do artigo 135, da Lei Complementar nº
003/2000, em relação às Notas Fiscais de Serviços emitidas nos termos deste
artigo.
Art. 4º. O Secretário Municipal da Fazenda poderá emitir normas
complementares a este Decreto.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir desta data.
Gabinete do Prefeito, 29 de fevereiro de 2012.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETO Nº 8.568, DE 10 DE ABRIL DE 2012.
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Prorroga
o
prazo
de
recolhimento da Cota Única do
Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso I, do art. 94, da Lei
Orgânica do Município com redação dada pela Emenda Nº 29/2006.
CONSIDERANDO a ocorrência do Feriado da Semana Santa na
véspera do vencimento da Cota Única do IPTU,
CONSIDERANDO que no dia do vencimento da Cota Única houve
sobrecarga no sistema de informática dos correspondentes bancários,
dificultando a adimplência por parte dos contribuintes,
CONSIDERANDO que diversos contribuintes têm informado,
através da imprensa local, que não receberam em seu domicílio o seu carnê do
IPTU,
DECRETA:
Art. 1º -Fica prorrogado para 20 de abril de 2012, exclusivamente
no Exercício de 2012, o prazo de recolhimento da Cota Única do Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU, com o desconto de 20% no valor do
imposto.
Art. 2º -O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de abril de 2012.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 8.704, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012
Regulamenta, no âmbito da Administração
Municipal, a integração do processo de
registro e legalização de pessoas jurídicas
entre o Município, o Estado e a União.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto estabelece as normas municipais de integração do
processo de registro e legalização de pessoas jurídicas entre o Município, o
Estado e a União, no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do Registro
e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, criada pela Lei nº
11.598, de 03.12.2007.
Art. 2º Toda pessoa jurídica com atividade econômica no Município, ainda
que beneficiada pela imunidade constitucional ou isenção dos tributos e preços
públicos municipais, fica obrigada a requerer sua inscrição e alterações no
cadastro geral de atividades do Município, de acordo com as formalidades
estabelecidas neste Decreto, sem prejuízo de determinações estabelecidas em
legislação específica.
Parágrafo único. A inscrição deverá sempre preceder ao início das
atividades.
Art. 3º Os órgãos municipais envolvidos no processo de registro ou
inscrição e alteração de dados cadastrais de pessoas jurídicas deverão manter
à disposição dos usuários informações e orientações relativas à efetivação de
registro ou inscrição e alteração de dados cadastrais, de modo a prover certeza
quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.
Art. 4º A partir de 1º de outubro de 2012, a viabilidade do registro ou
inscrição deverá ser consultada pelo contribuinte em pesquisa prévia à
elaboração do ato constitutivo ou de sua alteração, por meio de sistema
informatizado de registro integrado colocado à disposição do usuário pela Junta
Comercial do Estado - JUCEB em endereços eletrônicos na rede mundial de
computadores – Internet.
§ 1º A pesquisa prévia à elaboração do ato constitutivo ou de sua
alteração, no âmbito da Administração Municipal, deverá bastar a que o usuário
seja informado pelos órgãos competentes:
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de
exercício da atividade desejada no local escolhido;
II - de todos os requisitos e obrigações a serem cumpridos para obtenção
de licenças de autorização de funcionamento, segundo a natureza da
atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localização.
§ 2º Os órgãos municipais responderão gratuitamente à pesquisa prévia
de que trata este artigo exclusivamente por meio do mesmo sistema

348

informatizado de registro integrado utilizado pelo usuário para formalizar a
consulta.
§ 3º O resultado da pesquisa prévia deverá constar da documentação que
instruirá o requerimento de registro na Junta Comercial do Estado - JUCEB.
§ 4º Será mantido à disposição dos usuários, nos endereços eletrônicos
na rede mundial de computadores – Internet, de que trata este artigo, manual de
utilização do sistema informatizado de registro integrado.
Art. 5º Fica assegurada ao usuário da Redesim, através do sistema
informatizado de que trata o artigo anterior, a entrada única de dados cadastrais
e de documentos, resguardada a independência das bases de dados e
observada a necessidade de informações complementares por parte do
Município.
Parágrafo único Os órgãos municipais envolvidos no processo de
registro ou inscrição e alteração de dados cadastrais de pessoas jurídicas:
I - terão acesso, por meio eletrônico, disponibilizado pela Junta Comercial
do Estado – JUCEB:
a) aos dados de registro de empresários ou pessoas jurídicas,
imediatamente após o arquivamento dos atos;
b) às imagens digitalizadas dos atos arquivados, no prazo de 5
(cinco) dias úteis após o arquivamento.
II – poderão solicitar, de acordo com a natureza da atividade pretendida,
o porte, o grau de risco e a localização, informações e documentos
complementares necessários ao controle ambiental, de segurança sanitária e de
ordenamento urbano.
Art. 6º Para os fins de registro e legalização de pessoas jurídicas, os
requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e prevenção contra
incêndios serão simplificados, racionalizados e uniformizados.
§ 1º As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de
funcionamento serão realizadas antes do início de operação do estabelecimento,
exceto, quando a atividade, por sua natureza, não exigir o controle ambiental e
de segurança sanitária.
§ 2º As vistorias de interesse da Secretaria Municipal da Fazenda deverão
ser realizadas a partir do início de operação do estabelecimento, exceto quando,
em relação à atividade, legislação específica dispuser sobre a impossibilidade
da mencionada operação sem prévia anuência da administração tributária.
Art. 7º Concluída a formalização do registro na Junta Comercial do Estado
– JUCEB, e após a quitação dos respectivos Tributos Municipais, o Município
emitirá Alvará de Funcionamento Provisório que, nos casos em que a atividade,
por sua natureza, não exigir o controle ambiental e de segurança sanitária,
permitirá o início imediato de operação do estabelecimento.
§ 1º A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de
Funcionamento será condicionada à concessão das licenças ou autorizações de
funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades competentes, quando for o
caso.
§ 2º O Alvará de Funcionamento deverá ser impresso pelo empresário ou
responsável legal da sociedade através da Rede Mundial Computadores –
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Internet, no sitio da Secretaria Municipal da Fazenda, e servirá de comprovação
da inscrição do estabelecimento no Município.
§ 3º No alvará constará o(s) número(s) da(s) pesquisa(s) prévia(s) à
elaboração do ato constitutivo e/ou de sua alteração, e a informação que o
descumprimento dos requisitos exigidos para funcionamento e exercício das
atividades econômicas constantes do objeto social, conforme resultado da(s)
respectiva(s) pesquisa(s) prévia(s) implicará na aplicação das penalidades
previstas na legislação.
§ 4º O Alvará de Funcionamento deverá estar impresso e à disposição
dos órgãos fiscalizadores, acompanhado do(s) resultado(s) da(s)
correspondente(s) pesquisa(s) prévia(s) à elaboração do ato constitutivo e/ou de
sua alteração.
§ 5º O Alvará de Funcionamento não substitui as licenças de autorização
de funcionamento relativas à segurança sanitária e controle ambiental, cuja
apresentação ou disponibilização atenderá à legislação específica.
§ 6º O Alvará de Funcionamento não substitui a Certidão Negativa de
Débitos Municipais.
Art. 8º Verificada pela fiscalização municipal divergência em dado
cadastral da pessoa jurídica originário de instrumento de constituição, alteração
ou baixa, ou o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Decreto,
deverá constar do auto a que seja reduzido o ato de fiscalização a
obrigatoriedade de atualização ou correção daquele, no prazo de 30 (trinta) dias,
mediante registro de instrumento próprio na Junta Comercial do Estado - JUCEB.
Art. 9º. O Secretário Municipal da Fazenda poderá emitir normas
complementares a este Decreto.
Art. 10 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo
efeitos a partir de 01 de outubro de 2012, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana, 20 de setembro de 2012
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITTO

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 8.762, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012.
Atualiza os valores para terrenos e
edificações constantes das tabelas
anexas à Lei Nº 2.303, de
27/12/2001,
para
efeito
de
avaliação
das
unidades
imobiliárias e lançamento do
Imposto Predial e Territorial
Urbano do Exercício de 2013, e os
valores das tabelas de receita que
especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso X, do art. 94, da Lei
Nº 37/90 – Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda nº
29/2006, considerando o disposto no art. 6, da Lei Municipal nº 2.303/01 e no
art. 7, da Lei Complementar nº 42/2009,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2013, atualizados em
5,45% (cinco inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), correspondente
ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período de
novembro de 2011 a outubro de 2012:
I - Os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de
valores por metro quadrado de terrenos urbanos) e III (tabela dos tipos e
padrões de construção) da Lei nº 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e
alterações posteriores;
II - Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II
(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela
Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores;
III - Os valores das Tabelas de Receita nº III (Taxa de Licença de
Localização – artigo 140), nº IV (Taxa de Fiscalização do Funcionamento –
artigo 143), nº V (Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares – artigo 149) e nº VI (Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Artigo 155), estabelecidas pela Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações posteriores;
IV - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de
Fiscalização Sanitária) da Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003, e
alterações posteriores;
V - Os valores devidos a título de Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública (CIP), definidos pela Lei n.º 2.396, de 27 de
dezembro de 2002, e alterações posteriores;
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VI - Os valores das taxas praticadas pelo Centro de
Abastecimento e outros mercados, definidos no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531,
de 22 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores;
VII - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas
Ambientais) da Lei Complementar n.º 41/2009 de 03 de setembro de 2009, e
alterações posteriores;
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de novembro de 2012.
TARCÍZIO SUZART PIMENTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MILTON PEREIRA DE BRITTO
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

WAGNER WALTER GONÇALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI Nº 3.360, DE 28 DE MARÇO DE 2013.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a
protestar as certidões de dívida ativa
correspondente aos créditos tributários
e não-tributários do Município de Feira
de Santana, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 016/2013, de autoria
deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, através da Procuradoria Geral do
Município, a protestar extrajudicialmente, independentemente de seu valor e sem prévio depósito de
emolumentos, custas ou qualquer despesa para o Município, na forma e para os fins previstos na Lei
Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e Lei Federal nº. 12.767, de 27 de dezembro de 2012, as
certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não-tributários do Município de Feira de Santana,
constituídos na forma dos artigos 220 a 225 da Lei Complementar nº. 003, de 22 de dezembro de 2000 Código Tributário Municipal, e alterações.
§1º - Os efeitos do protesto alcançarão os responsáveis tributários, nos termos dos
artigos 134 e 135, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e no que couber
em capítulo próprio da Lei Complementar nº. 003, de 22 de dezembro de 2000, Código Tributário Municipal,
e alterações.
§2º - O protesto a que alude o caput deste artigo alcançará apenas os contribuintes ou
devedores que estejam devidamente identificados.
§3º - A Certidão de Dívida Ativa encaminhada a protesto deverá conter, além dos
requisitos obrigatórios previstos na Lei nº. 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal, os seguintes dados:
a) nome completo do devedor;
b) número de inscrição no CPF ou CNPJ;
c) endereço completo.
§4º - Poderão ser protestados, débitos regularmente inscritos na dívida ativa, inclusive
aqueles que já estejam sendo objeto de execução fiscal.
§5º -As providências constantes do caput desta Lei não obstam a execução dos créditos
inscritos na dívida ativa, nos termos da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, nem as garantias
previstas nos artigos 183 a 193, da Lei Federal nº 5.172/1966.
Art. 2º - Para fins desta Lei, poderá o Município de Feira de Santana, celebrar convênios
não onerosos com entidades públicas e privadas para divulgação das informações previstas no inciso II, do
§ 3º, do art. 198, da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 3º - Convênio a ser firmado com os Cartórios de Protesto locais regulará a remessa
e retirada dos títulos, bem como dos respectivos valores.
Parágrafo único - A apresentação a protesto deverá ser realizada por meio eletrônico,
preferencialmente.
Art. 4º - O protesto extrajudicial dos débitos tributários e não-tributários inscritos na
dívida ativa deverá ser utilizado, preferencialmente, nos seguintes casos:
I – acordos rompidos;
II – devedores contumazes.
Art. 5º - As parcelas inadimplidas de parcelamentos concedidos pela Administração
Tributária poderão ser levadas a protesto, individualmente, mediante expedição de certidão específica
relativa a parcela não paga.
Parágrafo único - Os títulos parcialmente quitados poderão ser levados a protesto pelo
saldo.
Art. 6º -As Certidões de Dívida Ativa cuja cobrança já tenha sido ajuizada poderão,
igualmente, ser levadas a protesto.
Art. 7º - Os tabelionatos fornecerão ao Município de Feira de Santana, quando solicitado,
certidão, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se
cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa ou outro meio, nem
mesmo parcialmente.
Parágrafo único - A certidão na forma de relação será fornecida gratuitamente, sem
nenhum ônus para o Município de Feira de Santana, e os tabelionatos serão responsáveis pelas
informações que enviarem.
Art. 8º -O Município de Feira de Santana poderá fornecer ao interessado apenas
informações a respeito da existência ou não de protesto e o tabelionato que o lavrou, cabendo-lhe a
responsabilidade pelos dados que fornecer.
§1º - O Município não prestará informações sobre protestos cancelados, conforme
dispõe o artigo 29, § 1º, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
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§2º - Para maiores informações, o contribuinte deverá solicitar certidão no tabelionato
competente.
Art. 9º - Fica autorizada a inscrição das dívidas protestadas em cadastros de proteção
ao crédito, incumbindo ao contribuinte, assim que apresentar a quitação ou o cancelamento do débito,
perante o Tabelionato de Notas, promover a exclusão de seu nome do referido cadastro.
Art. 10 - Ao protesto e seu procedimento aplicam-se as leis e regulamentos que lhes são
próprios.
Parágrafo único - Somente ocorrerá o cancelamento do protesto após o pagamento
total da dívida ou o seu parcelamento.
Art. 11 -Os pagamentos dos valores previstos nas tabelas de emolumentos devidos pelo
protesto das Certidões de Dívida Ativa expedidas pela Fazenda Pública Municipal correrão por conta dos
contribuintes inadimplentes, que os farão diretamente ao Tabelionato de Notas, no momento da
comprovação da quitação do débito pelo devedor ou responsável, ou por ocasião do cancelamento do
protesto, sendo devidos, neste último caso, também, pelos contribuintes.
Art. 12 -Fica o Chefe do Executivo autorizado, concedendo remissão, a não protestar ou
executar o crédito da fazenda pública municipal, de natureza tributária e não-tributária, exigível após o
vencimento do prazo para pagamento, inscrito em Dívida Ativa, cujo valor consolidado for inferior ao dos
respectivos custos de cobrança.
§1º - Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do valor originário
mais os encargos e acréscimos legais ou contratuais vencidos, até a data da apuração.
§2º - O valor disposto no caput será determinado através de ato do Poder Executivo, de
forma a garantir sua atualização.
Art. 13 - Nos casos em que as custas do protesto forem superiores às da ação de
execução fiscal, o protesto poderá ser dispensado.
Art. 14 - O Poder Executivo Municipal e os respectivos Tabelionatos de Protesto de
Títulos poderão firmar convênio dispondo sobre as condições para a realização dos protestos de Certidões
de Dívida Ativa expedidas pela Fazenda Pública Municipal, regulando a remessa e retirada dos títulos, bem
como dos respectivos valores, observado o disposto na legislação federal e estadual.
Art. 15 -Considera-se praça de pagamento para fins de protesto, para todo e qualquer
débito oriundo da Dívida Ativa do Município de Feira de Santana, o próprio Município de Feira de Santana.
Art. 16 - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento em vigor, suplementadas se necessário.
Art. 17 - O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem necessários
à regulamentação desta Lei.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 28 de março de 2013.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO
EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI Nº 3.374, DE 08 DE MAIO DE 2013.
INSTITUI
O
PROGRAMA
DE
RECUPERAÇÃO
E
ESTÍMULO
A
QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS DO
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA BAHIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Atualizada conforme Decreto nº 9.428, de 09 de Dezembro de 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 044/2013, de autoria
deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º -Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos
Fiscais do Município de Feira de Santana para créditos de qualquer natureza, tributários e não-tributários,
constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar,
inscritos ou a inscrever no SERASA, inscritos ou a inscrever no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, em
favor da Fazenda Pública Municipal, tendo como origem os fatos geradores ocorridos até a data da
promulgação desta Lei, excetuados os decorrentes de multa por infração à legislação de trânsito e
ambiental. (Vide Lei Nº 3.557, de 19 de Agosto de 2015)
Art. 2º - Os débitos abrangidos pelo Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de
Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana assim entendido, compreendem a soma do valor principal
do crédito, acrescidos da atualização monetária, se houver; multa de mora, juros de mora, multa por
infração, honorários advocatícios e outras despesas acessórias, que poderão ser pagos à vista ou em até
em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, observando-se o disposto nesta Lei.
Art. 3º - O contribuinte que aderir ao Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação
de Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana poderá ter redução dos juros de mora, da multa de
mora, da multa por infração, dos honorários advocatícios e de outras despesas acessórias, na seguinte
forma:
INCISO
I
II
III
IV

CLASSIFICAÇÃO
Nos pagamentos à vista
Nos parcelamentos até 12 parcelas
Nos parcelamentos de 13 a 24 parcelas
Nos parcelamentos de 25 a 36 parcelas

PERCENTUAL DE
REDUÇÃO
100%
70%
50%
30%

§ 1º - A dispensa será progressiva em razão da data do pagamento, conforme calendário
a ser fixado em ato do Poder Executivo, não devendo, contudo, este calendário, mesmo em caso de
prorrogações, ir além de 31/12/2016.
§ 2º - Enquanto não regulamentado pelo Executivo, considerando o parágrafo precedente,
os contribuintes poderão pagar o débito com 100% de desconto das multas por infração, juros e multas de
mora, honorários advocatícios e demais despesas acessórias, nos pagamentos à vista.
Art. 4º - Para fixação dos valores mínimos de cada parcela, deverão ser observados os
seguintes critérios:
INCISO

CLASSIFICAÇÃO

I

Pessoa Física
Firma Individual e contribuintes enquadrados no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas, instituído pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006
Contribuintes enquadrados no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Empresas de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006
Outras Pessoas Jurídicas

II

III
IV

VALOR MÍNIMO
PARCELA
R$ 53,28
R$ 106,56

R$ 213,12
R$ 319,68

§ 1º - O valor da parcela inicial em parcelamentos em até 12 parcelas corresponderá, no
mínimo, a 10%, do montante do débito apurado.
§ 2º - Nos parcelamentos acima de doze parcelas, o valor da parcela inicial
corresponderá, no mínimo, a 20%, do montante do débito apurado.
§ 3º - O pagamento das parcelas poderá ser efetuado, conforme determinação da
Secretaria Municipal da Fazenda:

355

I) na rede bancária credenciada, através de Documento de Arrecadação Municipal
expedida para tal fim;
II) mediante débito em conta corrente indicada pelo contribuinte.
Art. 5º - O pedido de parcelamento implica:
I - na confissão da dívida, resguardado o direito de verificação do valor enquanto durar o
parcelamento;
II - na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem
como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos no pedido por opção do
contribuinte.
Art. 6º- O débito a ser parcelado será consolidado por contribuinte e por cadastro fiscal
deste município, na data da solicitação do parcelamento.
Art. 7º- O deferimento do pedido de parcelamento dependerá:
I - da comprovação do pagamento da parcela inicial, que deverá ser paga até o segundo
dia útil a partir da data da assinatura do termo de parcelamento;
II - da apresentação de autorização, abonada por agência bancária, para débito em conta
corrente das parcelas, se for o caso.
Art. 8º- Quando se tratar de pagamento parcelado poderá o parcelamento ser solicitado
pelo devedor ou, com anuência deste, por terceiro interessado.
Parágrafo único - A assunção da dívida por terceiro interessado, com anuência do
devedor, nos termos desta Lei, não exclui a responsabilidade do contribuinte devedor, permanecendo a
este atribuída em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Art. 9º- O devedor ou terceiro interessado que atrasar, por três meses, o pagamento de
qualquer das parcelas pactuadas, terá o seu parcelamento cancelado, restabelecendo-se os valores e as
condições do crédito, considerando-se os pagamentos efetuados até a data do cancelamento.
§ 1º - O parcelamento, uma vez cancelado, ensejará:
I) do ponto de vista judicial:
a) a inscrição do saldo remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito;
b) a sua execução caso já esteja inscrito ou o prosseguimento da execução, na hipótese
de se encontrar ajuizado.
(II) do ponto de vista extrajudicial:
a) registro em Cartório de Protesto de Títulos e Documentos;
b) inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASA;
c) inclusão no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC.
§ 2º - A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará o acréscimo de
multa de mora calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento, à razão de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento), e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês calendário ou fração.
Art. 10- Os contribuintes que tiverem débitos já parcelados ou re-parcelados poderão
usufruir dos benefícios desta Lei, em relação ao saldo remanescente, mediante pagamento à vista ou novo
parcelamento.
Parágrafo único - A repactuação do débito não tem efeitos retroativos, alcançando
somente o valor remanescente do parcelamento ainda em vigor, sem direito de crédito quanto aos
pagamentos já efetuados.
Art. 11- A denúncia espontânea do contribuinte, relativa a tributo vencido, não implicará
no reconhecimento pelo fisco do débito confessado, ficando assegurado a este último o direito de cobrar
qualquer diferença posteriormente apurada, acrescida das penalidades cabíveis.
Art. 12 - A solicitação do parcelamento deverá ser formalizada através de requerimento
escrito, observando-se a forma de pagamento e a condição do requerente em relação ao crédito, utilizando
os termos abaixo descritos, que serão criados através de ato da Secretaria Municipal da Fazenda.
I - Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando
realizado pelo devedor ou seu representante legal;
II - Termo de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando
realizado por terceiro interessado.
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§ 1º - O requerimento deverá ser instruído com o demonstrativo da dívida, o comprovante
de pagamento da primeira parcela, e com os seguintes documentos do devedor e do terceiro interessado,
quando for o caso:
I - Fotocópia do documento de identidade e do cartão de inscrição no CPF/MF, quando
se tratar de pessoa física;
II - Fotocópia do documento de identificação (CNPJ) e fotocópia do documento de
identificação e do cartão de inscrição no CPF/MF do responsável legal pela pessoa jurídica.
§ 2º - O instrumento de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado e
o instrumento de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado assinados pelo devedor e
pelo terceiro interessado, caracterizam confissão extrajudicial do débito, irrevogável e irretratável, nos
termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil – CPC, e dispositivos inerentes do Código
Civil, pelo que se constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 585, e seguintes do Código
de Processo Civil.
Art. 13 - Aplica-se o disposto nesta Lei às transações tributárias promovidas, no âmbito
judicial, pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos Tributários do Estado da Bahia, criado pela
Resolução nº CM-02, de 14 de fevereiro de 2011, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, ou em períodos de Mutirão de Conciliação do Poder Judiciário.
Parágrafo único - Nos acordos judiciais formalizados em sessões de conciliação
realizadas pelo Poder Judiciário, fica dispensado o preenchimento dos formulários e petições previstos
nesta Lei.
Art. 14 - O benefício previsto nesta Lei não implica em direito adquirido para os
contribuintes que já tenham quitado seus débitos com respectiva incidência de juros, multa e outros
encargos.
Art. 15 – Conforme disposto no art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, os benefícios
desta Lei serão compensados com o aumento da arrecadação decorrente da própria Lei, e também
decorrente dos créditos do município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos
contribuintes.
Art. 16 - Fica o Chefe do Executivo autorizado, ou a quem este determinar, a divulgar o
Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana nos
principais meio de comunicação, como: Rádio, Televisão, Internet, Outdoor, Blog, Jornais, etc.
Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal da Fazenda.
Art. 18 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se, portanto, as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de maio de 2013.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 3.381, DE 06 DE JUNHO DE 2013.
DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA
O CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – CIP, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da
Bahia, através do Projeto de Lei Nº 56/2013, de autoria do Poder Executivo, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Os critérios previstos no art. 4º, da Lei nº 2.396, de 27 de
dezembro de 2002, e alterações, que estabelecem os valores a serem cobrados a título de Contribuição
para o Custeio do Serviço da Iluminação Pública – CIP, passam a viger conforme composição da tabela
disposta a seguir:
1 - COMERCIAL
INTERVALO DE CONSUMO kWh
0 A 30
31 A 50
51 A 60
61 A 80
81 A 100
101 A 200
201 A 300
301 A 450
451 A 650
651 A 1000
1001 A 2000
ACIMA DE 2000

PERCENTUAL
ISENTO
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
20,00%
20,00%

2 - INDUSTRIAL
INTERVALO DE CONSUMO - kWh
0 A 30
31 A 50
51 A 60
61 A 80
81 A 100
101 A 200
201 A 300
301 A 450
451 A 650
651 A 1000
1001 A 2000
ACIMA DE 2000

PERCENTUAL
ISENTO
ISENTO
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
20,00%
20,00%

3 - RURAL
INTERVALO DE CONSUMO
kWh
0 A 30
31 A 50
51 A 60
61 A 80
81 A 100
101 A 200
201 A 300
301 A 450
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PERCENTUAL
ISENTO
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%

451 A 650
651 A 1000
1001 A 2000
ACIMA DE 2000

15,00%
15,00%
20,00%
20,00%

4 - RESIDENCIAL
INTERVALO DE CONSUMO kWh
0 A 30
31 A 50
51 A 60
61 A 80
81 A 100
101 A 200
201 A 300
301 A 450
451 A 650
651 A 1000
1001 A 2000
ACIMA DE 2000
5 – PODER PÚBLICO (Estadual e Federal)
INTERVALO DE CONSUMO - kWh
0 A 30
31 A 50
51 A 60
61 A 80
81 A 100
101 A 200
201 A 300
301 A 450
451 A 650
651 A 1000
1001 A 2000
ACIMA DE 2000

PERCENTUAL
12,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
20,00%
20,00%

PERCENTUAL
12,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

6 – SERVIÇO PÚBLICO (Concessionárias)
INTERVALO DE CONSUMO - kWh
PERCENTUAL
0 A 30
0,00%
31 A 50
20,00%
51 A 60
20,00%
61 A 80
20,00%
81 A 100
20,00%
101 A 200
20,00%
201 A 300
20,00%
301 A 450
20,00%
451 A 650
20,00%
651 A 1000
20,00%
1001 A 2000
20,00%
ACIMA DE 2000
20,00%
§ 1º - Ficam isentos do pagamento da Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública - CIP, as unidades consumidoras classificadas como:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Residencial Baixa Renda;
Iluminação Pública;
Poder Público Municipal;
Consumo Próprio;
Revenda;
Comercial para consumo até 30 kWh;
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VII) Industrial para consumo até 50 kWh;
VIII) Rural, para consumo até 30 kWh.
§ 2º -A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP,
será calculada, obedecendo as alíquotas previstas nas tabelas indicadas no caput deste artigo, e incidirá sobre
o valor líquido da fatura - consumo ativo, consumo reativo excedente, demanda ativa e demanda reativa
excedente, obedecendo o limite máximo para cobrança conforme disposição a seguir:
I)
a)
b)
c)
d)
e)

Unidades Consumidoras classificadas como Comercial:
até 450 kWh – R$ 54,61;
de 451 kWh até 650 kWh – R$ 76,91;
de 651 kWh até 1000 kWh – R$ 101,89;
de 1001 kWh até 2000 kWh – R$ 108,66;
acima de 2000 kWh – R$ – 135,85.

II)
a)
b)
c)
d)

Unidades Consumidoras classificadas como Industrial:
até 450 kWh – R$ 54,61;
de 451 kWh até 1000 kWh – R$ 77,43;
de 1001 kWh até 2000 kWh – R$ 108,66;
acima de 2000 kWh – R$ – 135,85.

III)
a)
b)
c)
d)
e)

Unidades Consumidoras classificadas como Rural:
até 450 kWh – R$ 40,95;
de 451 kWh até 650 kWh – R$ 47,54;
de 651 kWh até 1000 kWh – R$ 54,33;
de 1001 kWh até 2000 kWh – R$ 108,66;
acima de 2000 kWh – R$ 135,85.

IV)
a)
b)
c)
d)
e)

Unidades Consumidoras classificadas como Residencial:
até 450 kWh – R$ 39,84;
de 451 kWh até 650 kWh – R$ 47,54;
de 651 kWh até 1000 kWh – R$ 54,33;
de 1001 kWh até 2000 kWh – R$ 108,66;
acima de 2000 kWh – R$ 135,85.

V)
a)
b)
c)
d)

Unidades Consumidoras classificadas como Poder Público (Estadual e Federal):
até 300 kWh – R$ 73,84;
de 301 kWh até 650 kWh – R$ 147,70;
de 651 kWh até 2000 kWh – R$ 295,40;
acima de 2000 kWh – R$ 407,51.

VI)
a)
b)
c)

Unidades Consumidoras classificadas como Serviço Público (Concessionárias):
até 1000 kWh – R$ 76,91;
de 1001 kWh até 2000 kWh – R$ 135,85;
acima de 2000 kWh – R$ 407,51.

§ 3º -Os valores da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública nos exercícios subsequentes serão revistos de acordo com a variação anual do IPC-A, ou outro que lhe
suceda em caso de extinção.
Art. 2º - Caso o contribuinte discorde do valor atribuído a Contribuição
para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, poderá este requerer à Administração Municipal, através
da Secretaria Municipal da Fazenda, que seja procedida a devida revisão, que dar-se-á administrativamente em
caso de desconformidade com os parâmetros ora estabelecidos.
Art. 3º - O Poder Executivo Municipal expedirá os atos que se fizerem
necessários à regulamentação e ajustes desta Lei.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano de 2014, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de junho de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO

MARIO COSTA BORGES
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LEI COMPLEMENTAR Nº 074, DE 20 DE JUNHO DE 2013.
DISPÕE SOBRE A TAXA DE LICENÇA DE
LOCALIZAÇÃO – TLL, E DA TAXA DE
FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO –TFF, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia,
através de um Projeto de Lei Complementar nº 04/2013, apresentado pelo Executivo, aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º -Fica revogado o inciso IV, do Parágrafo único, do art. 141, da Lei
Complementar Municipal Nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e suas alterações.
§ 1º - A Tabela de Receita III, que trata da Taxa de Licença e Localização – TLL,
prevista na art. 140, da Lei Complementar Municipal Nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e suas
alterações, passa a viger, com o mesmo conteúdo e formato da Tabela de Receita IV, prevista
no na art. 144, da Lei Complementar Municipal Nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e suas
alterações, considerando as ressalvas que compõem o parágrafo a seguir:
§ 2º - Os valores a serem cobrados a título de Taxa de Licença e Localização –
TLL serão reduzidos nos seguintes percentuais:
I) 50% para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, enquadrados na
condição de Microempresa;
II) 30% para contribuintes optantes pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, enquadrados na
condição de Empresa de Pequeno Porte.
Art. 2º -A Tabela de Receita IV, que trata dos valores a serem cobrados a título
de Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, conforme previsto no art. 146, da Lei
Complementar Municipal nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e suas alterações, passam a viger
no formato do Anexo I e II, parte integrante desta Lei Complementar.
Parágrafo único - Com a vigência do disposto neste artigo, ficam
consequentemente revogados os parágrafos 2º, e 3º, do art. 144, Lei Complementar Municipal
nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e suas alterações.
Art. 3º - Ficam revogados os parágrafos 3º e 4º, do art. 146, da Lei
Complementar Municipal nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e suas alterações.
Art. 4º - Fica revogado o inciso IV, do art. 147, da Lei Complementar Municipal
nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e suas alterações.
Art.5º -O Poder Executivo Municipal expedirá os atos que se fizerem necessários
à regulamentação e ajustes desta Lei Complementar.
Art.6º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano de 2014, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de junho de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 074/2013
TABELA DE RECEITA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF
Art. 144 - LC 003/2000, e alterações.
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - TLL
Art. 140 - LC 003/2000, e alterações.
I - ATIVIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
Seção Divisão

Grupo

Classe

Subclasse

A
1
111
01.11-3
0111-3/01
0111-3/02
0111-3/03
0111-3/99
01.12-1
0112-1/01
0112-1/02
0112-1/99
01.13-0
0113-0/00
01.14-8
0114-8/00
01.15-6
0115-6/00
01.16-4
0116-4/01
0116-4/02
0116-4/03
0116-4/99
01.19-9
0119-9/01
0119-9/02
0119-9/03
0119-9/04
0119-9/05
0119-9/06
0119-9/07
0119-9/08
0119-9/09
0119-9/99
12
01.21-1
0121-1/01
0121-1/02
01.22-9
0122-9/00
13
01.31-8
0131-8/00
01.32-6
0132-6/00

DENOMINAÇÃO
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO
FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA
AGRICULTURA, PECUÁRIA, E SERVIÇOS
RELACIONADOS
PRODUÇÃO DE LAVOURAS TEMPORÁRIAS
CULTIVO DE CEREAIS
Cultivo de arroz
Cultivo de milho
Cultivo de trigo
Cultivo de outros cereais não especificados
anteriormente
Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura
temporária
Cultivo de algodão herbáceo
Cultivo de juta
Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não
especificadas anteriormente
Cultivo de cana-de-açúcar
Cultivo de cana-de-açúcar
Cultivo de fumo
Cultivo de fumo
Cultivo de soja
Cultivo de soja
Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária,
exceto soja
Cultivo de amendoim
Cultivo de girassol
Cultivo de mamona
Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária
não especificadas anteriormente
Cultivo de plantas de lavoura temporária não
especificadas anteriormente
Cultivo de abacaxi
Cultivo de alho
Cultivo de batata-inglesa
Cultivo de cebola
Cultivo de feijão
Cultivo de mandioca
Cultivo de melão
Cultivo de melancia
Cultivo de tomate rasteiro
Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não
especificadas anteriormente
Horticultura e floricultura
Horticultura
Horticultura, exceto morango
Cultivo de morango
Cultivo de flores e plantas ornamentais
Cultivo de flores e plantas ornamentais
Produção de lavouras permanentes
Cultivo de laranja
Cultivo de laranja
Cultivo de uva
Cultivo de uva
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Classificação Fiscal
B
C
R$
R$

A
R$

D
R$

407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04

-

-

-

-

407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

-

-

-

-

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

01.33-4
0133-4/01
0133-4/02
0133-4/03
0133-4/04
0133-4/05
0133-4/06
0133-4/07
0133-4/08
0133-4/09
0133-4/10
0133-4/11
0133-4/99
01.34-2
0134-2/00
01.35-1
0135-1/00
01.39-3
0139-3/01
0139-3/02
0139-3/03
0139-3/04
0139-3/05
0139-3/06
0139-3/99
14
01.41-5
0141-5/01
0141-5/02
01.42-3
0142-3/00
15
01.51-2
0151-2/01
0151-2/02
0151-2/03
01.52-1
0152-1/01
0152-1/02
0152-1/03
01.53-9
0153-9/01
0153-9/02
01.54-7
0154-7/00
01.55-5
0155-5/01
0155-5/02
0155-5/03
0155-5/04
0155-5/05
01.59-8

0159-8/99

01.61-0

Cultivo de café
Cultivo de café
Cultivo de cacau
Cultivo de cacau
Cultivo de plantas de lavoura permanente não
especificadas anteriormente
Cultivo de chá-da-índia
Cultivo de erva-mate
Cultivo de pimenta-do-reino
Cultivo de plantas para condimento, exceto pimentado-reino
Cultivo de dendê
Cultivo de seringueira
Cultivo de outras plantas de lavoura permanente
não especificadas anteriormente
Produção de sementes e mudas certificadas
Produção de sementes certificadas
Produção de sementes certificadas, exceto de
forrageiras para pasto
Produção de sementes certificadas de forrageiras
para formação de pasto
Produção de mudas e outras formas de propagação
vegetal, certificadas
Produção de mudas e outras formas de propagação
vegetal, certificadas
Pecuária
Criação de bovinos
Criação de bovinos para corte
Criação de bovinos para leite
Criação de bovinos, exceto para corte e leite
Criação de outros animais de grande porte
Criação de bufalinos
Criação de eqüinos
Criação de asininos e muares
Criação de caprinos e ovinos
Criação de caprinos
Criação de ovinos, inclusive para produção de lã
Criação de suínos
Criação de suínos
Criação de aves
Criação de frangos para corte
Produção de pintos de um dia
Criação de outros galináceos, exceto para corte
Criação de aves, exceto galináceos
Produção de ovos
Criação de animais não especificados anteriormente

0159-8/01
0159-8/02
0159-8/03
0159-8/04

16

Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto
laranja e uva
Cultivo de açaí
Cultivo de banana
Cultivo de caju
Cultivo de cítricos, exceto laranja
Cultivo de coco-da-baía
Cultivo de guaraná
Cultivo de maçã
Cultivo de mamão
Cultivo de maracujá
Cultivo de manga
Cultivo de pêssego
Cultivo de frutas de lavoura permanente não
especificadas anteriormente

Apicultura
Criação de animais de estimação
Criação de escargô
Criação de bicho-da-seda
Criação de outros animais não especificados
anteriormente
Atividades de apoio à agricultura e à pecuária;
atividades de pós-colheita
Atividades de apoio à agricultura
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-

-

-

-

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51

611,26
611,26

1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04

-

-

-

-

407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

-

-

-

-

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

-

-

-

-

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

-

-

-

-

-

-

-

-

0161-0/02

Serviço de pulverização e controle de pragas
agrícolas
Serviço de poda de árvores para lavouras

0161-0/03

Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

0161-0/01

0210-1/06
0210-1/07

Atividades de apoio à agricultura não especificadas
anteriormente1
Atividades de apoio à pecuária
Serviço de inseminação artificial em animais
Serviço de tosquiamento de ovinos
Serviço de manejo de animais
Atividades de apoio à pecuária não especificadas
anteriormente
Atividades de pós-colheita
Atividades de pós-colheita
Caça e serviços relacionados
Caça e serviços relacionados
Caça e serviços relacionados
PRODUÇÃO FLORESTAL
Produção florestal - florestas plantadas
Produção florestal - florestas plantadas
Cultivo de eucalipto
Cultivo de acácia-negra
Cultivo de pinus
Cultivo de teça
Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto,
acácia-negra, pinus e teca
Cultivo de mudas em viveiros florestais
Extração de madeira em florestas plantadas

0210-1/08

Produção de carvão vegetal - florestas plantadas

0210-1/09

Produção de casca de acácia-negra - florestas
plantadas

0210-1/99

Produção de produtos não-madeireiros não especificados
anteriormente em florestas plantadas

0161-0/99
01.62-8
0162-8/01
0162-8/02
0162-8/03
0162-8/99
01.63-6
0163-6/00
17
01.70-9
0170-9/00
2
21
02.10-1
0210-1/01
0210-1/02
0210-1/03
0210-1/04
0210-1/05

0220-9/01
0220-9/02

Produção florestal - florestas nativas
Produção florestal - florestas nativas
Extração de madeira em florestas nativas
Produção de carvão vegetal - florestas nativas

0220-9/03

Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

0220-9/04
0220-9/05
0220-9/06

Coleta de látex em florestas nativas
Coleta de palmito em florestas nativas
Conservação de florestas nativas

0220-9/99

Coleta de produtos não-madeireiros não especificados
anteriormente em florestas nativas

22
02.20-9

0311-6/01

Atividades de apoio à produção florestal
Atividades de apoio à produção florestal
Atividades de apoio à produção florestal
PESCA E AQÜICULTURA
Pesca
Pesca em água salgada
Pesca de peixes em água salgada

0311-6/02

Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada

0311-6/03
0311-6/04
0312-4/01
0312-4/02

Coleta de outros produtos em água salgada
Atividades de apoio à pesca em água salgada
Pesca em água doce
Pesca de peixes em água doce
Pesca de crustáceos e moluscos em água doce

0312-4/03

Coleta de outros produtos aquáticos de água doce

0312-4/04

Atividades de apoio à pesca em água doce
Aquicultura
Aquicultura em água salgada e salobra
Criação de peixes em água salgada e salobra
Criação de camarões em água salgada e salobra
Criação de ostras e mexilhões em água salgada e
salobra

23
02.30-6
0230-6/00
3
31
03.11-6

03.12-4

32
03.21-3
0321-3/01
0321-3/02
0321-3/03
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407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51
407,51

611,26
611,26

1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51
407,51

611,26
611,26

1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04

-

-

-

-

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

0321-3/04
0321-3/05
0321-3/99
03.22-1
0322-1/01
0322-1/02
0322-1/03
0322-1/04
0322-1/05
0322-1/06
0322-1/07
0322-1/99
B
5
50
05.00-3
0500-3/01
0500-3/02
6
60
06.00-0
0600-0/01
0600-0/02
0600-0/03

Criação de peixes ornamentais em água salgada e
salobra
Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e
salobra
Cultivos e semicultivo da aquicultura em água salgada e
salobra não especificados anteriormente
Aquicultura em água doce
Criação de peixes em água doce
Criação de camarões em água doce
Criação de ostras e mexilhões em água doce
Criação de peixes ornamentais em água doce
Ranicultura
Criação de jacaré
Atividades de apoio à aquicultura em água doce
Cultivos e semicultivo da aquicultura em água doce
não especificados anteriormente
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL
Extração de carvão mineral
Extração de carvão mineral
Extração de carvão mineral
Beneficiamento de carvão mineral
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Extração de petróleo e gás natural
Extração de petróleo e gás natural
Extração de petróleo e gás natural
Extração e beneficiamento de xisto

0724-3/01

Extração e beneficiamento de areias betuminosas
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS
Extração de minério de ferro
Extração de minério de ferro
Extração de minério de ferro
Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos
de minério de ferro
Extração de minerais metálicos não-ferrosos
Extração de minério de alumínio
Extração de minério de alumínio
Beneficiamento de minério de alumínio
Extração de minério de estanho
Extração de minério de estanho
Beneficiamento de minério de estanho
Extração de minério de manganês
Extração de minério de manganês
Beneficiamento de minério de manganês
Extração de minério de metais preciosos
Extração de minério de metais preciosos

0724-3/02

Beneficiamento de minério de metais preciosos

7
71
07.10-3
0710-3/01
0710-3/02
72
07.21-9
0721-9/01
0721-9/02
07.22-7
0722-7/01
0722-7/02
07.23-5
0723-5/01
0723-5/02
07.24-3

07.25-1
0725-1/00
07.29-4
0729-4/01
0729-4/02
0729-4/03
0729-4/04

0729-4/05
8

Extração de minerais radioativos
Extração de minerais radioativos
Extração de minerais metálicos não-ferrosos não
especificados anteriormente
Extração de minérios de nióbio e titânio
Extração de minério de tungstênio
Extração de minério de níquel
Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco eoutros
minerais metálicos não-ferrosos não especificados
anteriormente
Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zincoe
outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados
anteriormente

0810-0/01
0810-0/02

EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
Extração de pedra, areia e argila
Extração de pedra, areia e argila
Extração de ardósia e beneficiamento associado
Extração de granito e beneficiamento associado

0810-0/03

Extração de mármore e beneficiamento associado

81
08.10-0

0810-0/04
0810-0/05

Extração de calcário e dolomita e beneficiamento
associado
Extração de gesso e caulim
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407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51
407,51

611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26
611,26

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04

679,18
679,18
2.716,71
2.716,71
2.716,71

1.018,77
1.018,77
4.075,07
4.075,07
4.075,07

2.037,53
2.037,53
8.150,14
8.150,14
8.150,14

4.075,07
4.075,07
16.300,28
16.300,28
16.300,28

2.716,71
2.716,71

4.075,07
4.075,07

8.150,14
8.150,14

16.300,28
16.300,28

2.716,71
2.716,71
2.716,71
2.716,71
2.716,71
2.716,71
2.716,71
2.716,71

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

8.150,14
8.150,14
8.150,14
8.150,14
8.150,14
8.150,14
8.150,14
8.150,14

16.300,28
16.300,28
16.300,28
16.300,28
16.300,28
16.300,28
16.300,28
16.300,28

2.716,71

4.075,07

8.150,14

16.300,28

-

-

-

-

2.716,71
2.716,71
2.716,71
2.716,71

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

8.150,14
8.150,14
8.150,14
8.150,14

16.300,28
16.300,28
16.300,28
16.300,28

2.716,71

4.075,07

8.150,14

16.300,28

679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

0810-0/06
0810-0/07
0810-0/08
0810-0/09
0810-0/10
0810-0/99
89
08.91-6
0891-6/00
08.92-4
0892-4/01
0892-4/02
0892-4/03
08.93-2
0893-2/00
08.99-1
0899-1/01
0899-1/02
0899-1/03
0899-1/99
9
91
09.10-6
0910-6/00
99
09.90-4
0990-4/01
0990-4/02
0990-4/03
C
10
101
10.11-2
1011-2/01
1011-2/02
1011-2/03
1011-2/04
1011-2/05
10.12-1

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e
beneficiamento associado
Extração de argila e beneficiamento associado
Extração de saibro e beneficiamento associado
Extração de basalto e beneficiamento associado
Beneficiamento de gesso e caulim associado à
extração
Extração e britamento de pedras e outros materiais para
construção e beneficiamento associado
Extração de outros minerais não-metálicos
Extração de minerais para fabricação de adubos,
fertilizantes e outros produtos químicos
Extração de minerais para fabricação de adubos,
fertilizantes e outros produtos químicos
Extração e refino de sal marinho e sal-gema
Extração de sal marinho
Extração de sal-gema
Refino e outros tratamentos do sal
Extração de gemas (pedras preciosas e
semipreciosas)
Extração de gemas (pedras preciosas e
semipreciosas)
Extração de minerais não-metálicos não
especificados anteriormente
Extração de grafita
Extração de quartzo
Extração de amianto
Extração de outros minerais não-metálicos não
especificados anteriormente
ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE
MINERAIS
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás
natural
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás
natural
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás
natural
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto
petróleo e gás natural
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto
petróleo e gás natural
Atividades de apoio à extração de minério de ferro
Atividades de apoio à extração de minerais metálicos
não-ferrosos
Atividades de apoio à extração de minerais nãometálicos
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Abate e fabricação de produtos de carne
Abate de reses, exceto suínos
Frigorífico - abate de bovinos
Frigorífico - abate de eqüinos
Frigorífico - abate de ovinos e caprinos
Frigorífico - abate de bufalinos
Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto
abate de suínos
Abate de suínos, aves e outros pequenos animais

1012-1/01
1012-1/02
1012-1/03
1012-1/04
10.13-9
1013-9/01
1013-9/02
102
10.20-1
1020-1/01

Abate de aves
Abate de pequenos animais
Frigorífico - abate de suínos
Matadouro - abate de suínos sob contrato
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de produtos de carne
Preparação de subprodutos do abate
Preservação do pescado e fabricação de produtos
do pescado
Preservação do pescado e fabricação de produtos
do pescado
Preservação de peixes, crustáceos e moluscos
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679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

-

-

-

-

-

-

-

-

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

679,18
679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

679,18
679,18
679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

1020-1/02
103
10.31-7
1031-7/00
10.32-5
1032-5/01
1032-5/99
10.33-3

1033-3/02
104

105
10.51-1
1051-1/00
10.52-0
1052-0/00
10.53-8
1053-8/00
106
10.61-9
1061-9/01
1061-9/02
10.62-7
1062-7/00
10.63-5
1063-5/00
10.64-3
1064-3/00
10.65-1
1065-1/01
1065-1/02
1065-1/03
10.66-0
1066-0/00
10.69-4
1069-4/00
107
10.71-6
1071-6/00
10.72-4
1072-4/01
1072-4/02
10.81-3

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

Fabricação de sucos concentrados de frutas,
hortaliças e legumes
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes,
exceto concentrados

1.403,18

2.105,45

4.210,91

8.421,81

1.403,18

2.105,45

4.210,91

8.421,81

Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais

-

-

-

-

1042-2/00

1043-1/00

4.075,07

-

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo
de milho
Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo
de milho

10.43-1

2.037,53

1.018,77
1.018,77

1041-4/00
10.42-2

1.018,77

-

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo
de milho
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo
de milho

10.41-4

679,18

679,18
679,18

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes
1033-3/01

108

Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e
moluscos
Fabricação de conservas de frutas, legumes e
outros vegetais
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de conservas de legumes e outros
vegetais
Fabricação de conservas de palmito
Fabricação de conservas de legumes e outros
vegetais, exceto palmito

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais
e de óleos não-comestíveis de animais
Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais
e de óleos não-comestíveis de animais
Laticínios
Preparação do leite
Preparação do leite
Fabricação de laticínios
Fabricação de laticínios

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
679,18

1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

-

-

-

-

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de
alimentos para animais
Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos
do arroz
Beneficiamento de arroz
Fabricação de produtos do arroz
Moagem de trigo e fabricação de derivados
Moagem de trigo e fabricação de derivados
Fabricação de farinha de mandioca e derivados
Fabricação de farinha de mandioca e derivados
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto
óleos de milho
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto
óleos de milho
Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de
óleos de milho
Fabricação de amidos e féculas de vegetais
Fabricação de óleo de milho em bruto
Fabricação de óleo de milho refinado
Fabricação de alimentos para animais
Fabricação de alimentos para animais
Moagem e fabricação de produtos de origem
vegetal não especificados anteriormente
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal
não especificados anteriormente
Fabricação e refino de açúcar
Fabricação de açúcar em bruto
Fabricação de açúcar em bruto
Fabricação de açúcar refinado
Fabricação de açúcar de cana refinado
Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de
beterraba
Torrefação e moagem de café
Torrefação e moagem de café

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

367

-

-

-

-

679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18
679,18
679,18
1.086,69

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.630,03

2.037,53
2.037,53
2.037,53
3.260,06

4.075,07
4.075,07
4.075,07
6.520,11

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

1081-3/01
1081-3/02
10.82-1
1082-1/00
109
10.91-1
1091-1/00
10.92-9
1092-9/00
10.93-7
1093-7/01
1093-7/02
10.94-5
1094-5/00
10.95-3
1095-3/00
10.96-1
1096-1/00
10.99-6
1099-6/01
1099-6/02
1099-6/03
1099-6/04
1099-6/05
1099-6/06
1099-6/99
11
111
11.11-9
1111-9/01
1111-9/02
11.12-7
1112-7/00
11.13-5
1113-5/01
1113-5/02
112
11.21-6
1121-6/00
11.22-4
1122-4/01
1122-4/02
1122-4/03
1122-4/99
12
121
12.10-7
1210-7/00
122
12.20-4
1220-4/01
1220-4/02
1220-4/03
1220-4/99
13
131
13.11-1

Beneficiamento de café
Torrefação e moagem de café
Fabricação de produtos à base de café
Fabricação de produtos à base de café
Fabricação de outros produtos alimentícios
Fabricação de produtos de panificação
Fabricação de produtos de panificação
Fabricação de biscoitos e bolachas
Fabricação de biscoitos e bolachas
Fabricação de produtos derivados do cacau, de
chocolates e confeitos
Fabricação de produtos derivados do cacau e de
chocolates
Fabricação de frutas cristalizadas, balas e
semelhantes
Fabricação de massas alimentícias
Fabricação de massas alimentícias
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e
condimentos
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e
condimentos
Fabricação de alimentos e pratos prontos
Fabricação de alimentos e pratos prontos
Fabricação de produtos alimentícios não
especificados anteriormente
Fabricação de vinagres
Fabricação de pós alimentícios
Fabricação de fermentos e leveduras
Fabricação de gelo comum
Fabricação de produtos para infusão (chá, mate,
etc.)
Fabricação de adoçantes naturais e artificiais
Fabricação de outros produtos alimentícios não
especificados anteriormente
FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
Fabricação de bebidas alcoólicas
Fabricação de aguardentes e outras bebidas
destiladas
Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
Fabricação de outras aguardentes e bebidas
destiladas
Fabricação de vinho
Fabricação de vinho
Fabricação de malte, cervejas e chopes
Fabricação de malte, inclusive malte uísque
Fabricação de cervejas e chopes
Fabricação de bebidas não-alcoólicas
Fabricação de águas envasadas
Fabricação de águas envasadas
Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas nãoalcoólicas
Fabricação de refrigerantes
Fabricação de chá mate e outros chás prontos para
consumo
Fabricação de refrescos, xaropes e pós para
refrescos, exceto refrescos de frutas
Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não
especificadas anteriormente
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO
Processamento industrial do fumo
Processamento industrial do fumo
Processamento industrial do fumo
Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de cigarros
Fabricação de cigarrilhas e charutos
Fabricação de filtros para cigarros
Fabricação de outros produtos do fumo, exceto
cigarros, cigarrilhas e charutos
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS
Preparação e fiação de fibras têxteis
Preparação e fiação de fibras de algodão
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679,18
679,18
1.358,36
882,93
679,18

1.018,77
1.018,77
2.037,53
1.324,40
1.018,77

2.037,53
2.037,53
4.075,07
2.648,80
2.037,53

4.075,07
4.075,07
8.150,14
5.297,59
4.075,07

-

-

-

-

1.358,36

2.037,53

4.075,07

8.150,14

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18
679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

679,18
1.358,36

1.018,77
2.037,53

2.037,53
4.075,07

4.075,07
8.150,14

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18
679,18

1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07

679,18
2.943,56
2.943,56
679,18

1.018,77
4.414,66
4.414,66
1.018,77

2.037,53
8.829,32
8.829,32
2.037,53

4.075,07
17.658,63
17.658,63
4.075,07

-

-

-

-

1.358,36
679,18

2.037,53
1.018,77

4.075,07
2.037,53

8.150,14
4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

1311-1/00
13.12-0
1312-0/00
13.13-8
1313-8/00
13.14-6
1314-6/00
132
13.21-9
1321-9/00
13.22-7
1322-7/00
13.23-5

Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

1340-5/01
1340-5/02
1340-5/99
135
13.51-1
1351-1/00
13.52-9
1352-9/00
13.53-7
1353-7/00
13.54-5

-

-

-

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

-

-

-

-

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

-

-

-

-

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
679,18

1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07

Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos
têxteis e peças do vestuário
Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos,
artefatos têxteis e peças do vestuário
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos,
artefatos têxteis e peças do vestuário

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
Fabricação de artefatos de tapeçaria
Fabricação de artefatos de tapeçaria
Fabricação de artefatos de cordoaria
Fabricação de artefatos de cordoaria

1354-5/00

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

1359-6/00

Fabricação de outros produtos têxteis não
especificados anteriormente
Fabricação de outros produtos têxteis não
especificados anteriormente
CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS

14

679,18

2.037,53

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

13.59-6

4.075,07

-

1330-8/00

13.40-5

2.037,53

1.018,77

Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de tecidos de malha

134

1.018,77

-

Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

13.30-8

679,18

679,18

1323-5/00
133

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

271,67
679,18

407,51
1.018,77

815,01
2.037,53

1.630,03
4.075,07

-

-

-

-

1412-6/01

Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Confecção de roupas íntimas
Confecção de roupas íntimas
Facção de roupas íntimas
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas
íntimas
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas
íntimas e as confeccionadas sob medida

271,67

407,51

815,01

1.630,03

1412-6/02

Confecção, sob medida, de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

271,67

407,51

815,01

1.630,03

1412-6/03

Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

271,67

407,51

815,01

1.630,03

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

271,67
679,18

407,51
1.018,77

815,01
2.037,53

1.630,03
4.075,07

-

-

-

-

141
14.11-8
1411-8/01
1411-8/02
14.12-6

14.13-4
1413-4/01
1413-4/02
1413-4/03
14.14-2

Preparação e fiação de fibras de algodão
Preparação e fiação de fibras têxteis naturais,
exceto algodão
Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto
algodão
Fiação de fibras artificiais e sintéticas
Fiação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de linhas para costurar e bordar
Fabricação de linhas para costurar e bordar
Tecelagem, exceto malha
Tecelagem de fios de algodão
Tecelagem de fios de algodão
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto
algodão
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto
algodão

Confecção de roupas profissionais
Confecção de roupas profissionais, exceto sob
medida
Confecção, sob medida, de roupas profissionais
Facção de roupas profissionais
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para
segurança e proteção
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1414-2/00
142
14.21-5
1421-5/00
14.22-3
1422-3/00

15
151
15.10-6
1510-6/00
152
15.21-1
1521-1/00
15.29-7
1529-7/00
153
15.31-9
1531-9/01
1531-9/02
15.32-7
1532-7/00
15.33-5
1533-5/00
15.39-4
1539-4/00
154

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para
segurança e proteção
Fabricação de artigos de malharia e tricotagem
Fabricação de meias
Fabricação de meias
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em
malharias e tricotagens, exceto meias
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em
malharias e tricotagens, exceto meias
PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA
VIAGEM E CALÇADOS

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

Curtimento e outras preparações de couro
Curtimento e outras preparações de couro
Curtimento e outras preparações de couro
Fabricação de artigos para viagem e de artefatos
diversos de couro
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e
semelhantes de qualquer material
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e
semelhantes de qualquer material
Fabricação de artefatos de couro não especificados
anteriormente
Fabricação de artefatos de couro não especificados
anteriormente

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Fabricação de calçados
Fabricação de calçados de couro
Fabricação de calçados de couro
Acabamento de calçados de couro sob contrato
Fabricação de tênis de qualquer material
Fabricação de tênis de qualquer material
Fabricação de calçados de material sintético
Fabricação de calçados de material sintético

679,18
679,18
679,18
679,18

1.018,77
1.018,77
1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

Fabricação de calçados de materiais não
especificados anteriormente
Fabricação de calçados de materiais não
especificados anteriormente
Fabricação de partes para calçados, de qualquer
material

Fabricação de partes para calçados, de qualquer
material

15.40-8
1540-8/00
16
161
16.10-2
1610-2/01
1610-2/02
162
16.21-8
1621-8/00
16.22-6
1622-6/01
1622-6/02
1622-6/99
16.23-4

Fabricação de partes para calçados, de qualquer
material
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA
Desdobramento de madeira
Desdobramento de madeira
Serrarias com desdobramento de madeira

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

Serrarias sem desdobramento de madeira
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e
material trançado, exceto móveis
Fabricação de madeira laminada e de chapas de
madeira compensada, prensada e aglomerada
Fabricação de madeira laminada e de chapas de
madeira compensada, prensada e aglomerada
Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de
carpintaria para construção
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de
madeira para instalações industriais e comerciais
Fabricação de outros artigos de carpintaria para
construção
Fabricação de artefatos de tanoaria e de
embalagens de madeira
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1623-4/00
16.29-3
1629-3/01
1629-3/02

17
171
17.10-9
1710-9/00
172
17.21-4
1721-4/00
17.22-2
1722-2/00
173
17.31-1
1731-1/00
17.32-0
1732-0/00
17.33-8
1733-8/00
174

Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto
móveis
Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu,
palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E
PRODUTOS DE
PAPEL
Fabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel
Fabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel
Fabricação de celulose e outras pastas para a
fabricação de papel
Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão
Fabricação de papel
Fabricação de papel
Fabricação de cartolina e papel-cartão
Fabricação de cartolina e papel-cartão
Fabricação de embalagens de papel, cartolina,
papel-cartão e papelão ondulado
Fabricação de embalagens de papel
Fabricação de embalagens de papel
Fabricação de embalagens de cartolina e papelcartão
Fabricação de embalagens de cartolina e papelcartão
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão
ondulado
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão
ondulado
Fabricação de produtos diversos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papelcartão e papelão ondulado para uso comercial e de
escritório

17.41-9
1741-9/01
1741-9/02
17.42-7
1742-7/01
1742-7/02
1742-7/99

1749-4/00
18
181
18.11-3
1811-3/01
1811-3/02

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

-

-

-

-

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

Fabricação de formulários contínuos
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel- cartão
e papelão ondulado para uso comercial e de escritório,
exceto formulário contínuo
Fabricação de produtos de papel para usos
doméstico e higiênico-sanitário
Fabricação de fraldas descartáveis
Fabricação de absorventes higiênicos
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e
higiênico-sanitário não especificados anteriormente
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel,
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente

17.49-4

18.12-1

Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens
de madeira
Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça,
vime e material trançado não especificados
anteriormente, exceto móveis

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel,
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente
IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
Atividade de impressão
Impressão de jornais, livros, revistas e outras
publicações periódicas
Impressão de jornais
Impressão de livros, revistas e outras publicações
periódicas
Impressão de material de segurança

371

1812-1/00
18.13-0
1813-0/01
1813-0/99
182
18.21-1
1821-1/00
18.22-9
1822-9/00
183
18.30-0
1830-0/01
1830-0/02
1830-0/03

19
191
19.10-1
1910-1/00
192
19.21-7
1921-7/00
19.22-5
1922-5/01
1922-5/02
1922-5/99
193
19.31-4
1931-4/00
19.32-2
1932-2/00
20
201
20.11-8
2011-8/00
20.12-6
2012-6/00
20.13-4
2013-4/00
20.14-2
2014-2/00
20.19-3
2019-3/01
2019-3/99
202
20.21-5
2021-5/00
20.22-3

Impressão de material de segurança
Impressão de materiais para outros usos
Impressão de material para uso publicitário

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Impressão de material para outros usos
679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos

-

-

-

-

Serviços de pré-impressão
Serviços de pré-impressão

-

-

-

-

407,51
-

611,26
-

1.222,52
-

2.445,04
-

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

-

-

-

-

-

-

-

-

271,67

407,51

815,01

1.630,03

271,67

407,51

815,01

1.630,03

271,67

407,51

815,01

1.630,03

-

-

-

-

-

-

-

-

1.086,69
-

1.630,03
-

3.260,06
-

6.520,11
-

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

-

-

-

-

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

1.086,69

1.630,03

3.260,06

6.520,11

1.086,69
-

1.630,03
-

3.260,06
-

6.520,11
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

Serviços de acabamentos gráficos
Serviços de acabamentos gráficos
Reprodução de materiais gravados em qualquer
suporte
Reprodução de materiais gravados em qualquer
suporte
Reprodução de som em qualquer suporte
Reprodução de vídeo em qualquer suporte
Reprodução de software em qualquer suporte
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS
DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE
BIOCOMBUSTÍVEIS
Coquerias
Coquerias
Coquerias
Fabricação de produtos derivados do petróleo
Fabricação de produtos do refino de petróleo
Fabricação de produtos do refino de petróleo
Fabricação de produtos derivados do petróleo,
exceto produtos do refino
Formulação de combustíveis
Rerrefino de óleos lubrificantes
Fabricação de outros produtos derivados do
petróleo, exceto produtos do refino
Fabricação de biocombustíveis
Fabricação de álcool
Fabricação de álcool
Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool
Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
Fabricação de produtos químicos inorgânicos
Fabricação de cloro e álcalis
Fabricação de cloro e álcalis
Fabricação de intermediários para fertilizantes
Fabricação de intermediários para fertilizantes
Fabricação de adubos e fertilizantes
Fabricação de adubos e fertilizantes
Fabricação de gases industriais
Fabricação de gases industriais
Fabricação de produtos químicos inorgânicos não
especificados anteriormente
Elaboração de combustíveis nucleares
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos
não especificados anteriormente
Fabricação de produtos químicos orgânicos
Fabricação de produtos petroquímicos básicos
Fabricação de produtos petroquímicos básicos
Fabricação de intermediários para plastificantes,
resinas e fibras

372

2022-3/00
20.29-1
2029-1/00
203
20.31-2
2031-2/00
20.32-1
2032-1/00
20.33-9
2033-9/00
204
20.40-1
2040-1/00
205
20.51-7
2051-7/00
20.52-5
2052-5/00

Fabricação de intermediários para plastificantes,
resinas e fibras
Fabricação de produtos químicos orgânicos não
especificados anteriormente
Fabricação de produtos químicos orgânicos não
especificados anteriormente
Fabricação de resinas e elastômeros
Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de resinas termofixas
Fabricação de resinas termofixas
Fabricação de elastômeros
Fabricação de elastômeros
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes
domissanitários
Fabricação de defensivos agrícolas
Fabricação de defensivos agrícolas
Fabricação de desinfestantes domissanitários
Fabricação de desinfestantes domissanitários
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de
limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal

206
20.61-4
2061-4/00
20.62-2
2062-2/00
20.63-1
2063-1/00
207
20.71-1
2071-1/00
20.72-0
2072-0/00
20.73-8
2073-8/00
209
20.91-6
2091-6/00

Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e polimento
Fabricação de produtos de limpeza e polimento
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e
de higiene pessoal
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e
de higiene pessoal
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e
produtos afins
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Fabricação de tintas de impressão
Fabricação de tintas de impressão
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e
produtos afins
Fabricação de impermeabilizantes, solventes e
produtos afins
Fabricação de produtos e preparados químicos
diversos
Fabricação de adesivos e selantes
Fabricação de adesivos e selantes
Fabricação de explosivos

20.92-4
2092-4/01
2092-4/02
2092-4/03
20.93-2
2093-2/00
20.94-1
2094-1/00
20.99-1
2099-1/01

Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Fabricação de artigos pirotécnicos
Fabricação de fósforos de segurança
Fabricação de aditivos de uso industrial
Fabricação de aditivos de uso industrial
Fabricação de catalisadores
Fabricação de catalisadores
Fabricação de produtos químicos não especificados
anteriormente
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros
materiais e produtos químicos para fotografia
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2099-1/99
21
211
21.10-6
2110-6/00
212
21.21-1
2121-1/01
2121-1/02
2121-1/03
21.22-0
2122-0/00
21.23-8
2123-8/00
22
221
22.11-1
2211-1/00
22.12-9
2212-9/00
22.19-6
2219-6/00
222
22.21-8
2221-8/00
22.22-6
2222-6/00

Fabricação de outros produtos químicos não
especificados anteriormente
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
FARMOQUÍMICOS EFARMACÊUTICOS
Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de produtos farmacêuticos
Fabricação de medicamentos para uso humano
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso
humano

2223-4/00
22.29-3
2229-3/01
2229-3/02

2312-5/00
23.19-2
2319-2/00
232
23.20-6

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Fabricação de medicamentos para uso veterinário

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

3.395,89
-

5.093,84
-

10.187,67
-

20.375,35
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

1.358,36
-

2.037,53
-

4.075,07
-

8.150,14
-

-

-

-

-

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

Fabricação de medicamentos para uso veterinário
Fabricação de preparações farmacêuticas
Fabricação de preparações farmacêuticas
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E
DEMATERIAL PLÁSTICO
Fabricação de produtos de borracha
Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
Reforma de pneumáticos usados
Reforma de pneumáticos usados
Fabricação de artefatos de borracha não
especificados anteriormente
Fabricação de artefatos de borracha não
especificados anteriormente
Fabricação de produtos de material plástico
Fabricação de laminados planos e tubulares de
material plástico
Fabricação de laminados planos e tubulares de
material plástico
Fabricação de embalagens de material plástico
Fabricação de embalagens de material plástico

Fabricação de tubos e acessórios de material plástico
para uso na construção
Fabricação de artefatos de material plástico não
especificados anteriormente
Fabricação de artefatos de material plástico para uso
pessoal e doméstico
Fabricação de artefatos de material plástico para
usos industriais

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS
NÃO-METÁLICOS

23.12-5

-

4.075,07

2229-3/99

2311-7/00

-

2.037,53

Fabricação de artefatos de material plástico para outros
usos não especificados anteriormente

23.11-7

4.075,07

-

1.018,77

2229-3/03

231

2.037,53

-

679,18

Fabricação de artefatos de material plástico para uso na
construção, exceto tubos e acessórios

23

1.018,77

-

Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso
humano
Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso
humano

Fabricação de tubos e acessórios de material
plástico para uso na construção

22.23-4

679,18

Fabricação de vidro e de produtos do vidro
Fabricação de vidro plano e de segurança
Fabricação de vidro plano e de segurança
Fabricação de embalagens de vidro
Fabricação de embalagens de vidro
Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de cimento
Fabricação de cimento
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2.037,53
2.037,53
-

4.075,07
4.075,07
4.075,07
-

2320-6/00
233
23.30-3
2330-3/01
2330-3/02
2330-3/03
2330-3/04
2330-3/05
2330-3/99
234
23.41-9
2341-9/00
23.42-7
2342-7/01
2342-7/02
23.49-4
2349-4/01
2349-4/99

Fabricação de artefatos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
Fabricação de artefatos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto
armado, em série e sob encomenda
Fabricação de artefatos de cimento para uso na
construção
Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na
construção
Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
Preparação de massa de concreto e argamassa para
construção
Fabricação de outros artefatos e produtos de
concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
Fabricação de produtos cerâmicos
Fabricação de produtos cerâmicos refratários
Fabricação de produtos cerâmicos refratários
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários
para uso estrutural na construção
Fabricação de azulejos e pisos
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para
uso na construção, exceto azulejos e pisos
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários
não especificados anteriormente
Fabricação de material sanitário de cerâmica
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários
não especificados anteriormente
Aparelhamento de pedras e fabricação de outros
produtos de minerais não-metálicos
Aparelhamento e outros trabalhos em pedras

239
23.91-5
2391-5/01

Britamento de pedras, exceto associado à extração

2391-5/02

Aparelhamento de pedras para construção, exceto
associado à extração

2391-5/03

Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em
mármore, granito, ardósia e outras pedras

23.92-3
2392-3/00
23.99-1
2399-1/01
2399-1/99
24
241
24.11-3
2411-3/00
24.12-1
2412-1/00
242
24.21-1
2421-1/00
24.22-9
2422-9/01
2422-9/02
24.23-7

Fabricação de cimento

Fabricação de cal e gesso
Fabricação de cal e gesso

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
679,18

1.018,77
1.018,77

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

679,18
-

1.018,77
-

2.037,53
-

4.075,07
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
não especificados anteriormente

-

-

-

-

Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros
trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal

679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

-

-

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

Fabricação de outros produtos de minerais nãometálicos não especificados anteriormente
METALURGIA
Produção de ferro-gusa e de ferroligas
Produção de ferro-gusa
Produção de ferro-gusa
Produção de ferroligas
Produção de ferroligas
Siderurgia
Produção de semi-acabados de aço
Produção de semi-acabados de aço
Produção de laminados planos de aço
Produção de laminados planos de aço ao carbono,
revestidos ou não
Produção de laminados planos de aços especiais
Produção de laminados longos de aço
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2.037,53
4.075,07
2.037,53
4.075,07
2.037,53
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07
4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2423-7/01
2423-7/02
24.24-5
2424-5/01
2424-5/02
243
24.31-8
2431-8/00
24.39-3
2439-3/00
244
24.41-5
2441-5/01
2441-5/02
24.42-3
2442-3/00
24.43-1
2443-1/00
24.49-1
2449-1/01
2449-1/02
2449-1/03
2449-1/99
245
24.51-2
2451-2/00
24.52-1
2452-1/00
25
251
25.11-0
2511-0/00
25.12-8
2512-8/00
25.13-6
2513-6/00
252
25.21-7
2521-7/00
25.22-5
2522-5/00
253
25.31-4
2531-4/01

Produção de tubos de aço sem costura

2.037,53
679,18

Produção de laminados longos de aço, exceto tubos
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de
aço
Produção de arames de aço
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de
aço, exceto arames
Produção de tubos de aço, exceto tubos sem
costura
Produção de tubos de aço com costura
Produção de tubos de aço com costura
Produção de outros tubos de ferro e aço
Produção de outros tubos de ferro e aço
Metalurgia dos metais não-ferrosos
Metalurgia do alumínio e suas ligas
Produção de alumínio e suas ligas em formas
primárias

1.018,77

679,18

1.018,77

-

-

1.901,70

2.852,55

Metalurgia do cobre
Metalurgia do cobre
Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não
especificados anteriormente
Produção de zinco em formas primárias

Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas
Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL,
EXCETOMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fabricação de estruturas metálicas e obras de
caldeiraria pesada
Fabricação de estruturas metálicas
Fabricação de estruturas metálicas
Fabricação de esquadrias de metal
Fabricação de esquadrias de metal
Fabricação de obras de caldeiraria pesada
Fabricação de obras de caldeiraria pesada
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras para aquecimento central
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e
caldeiras para aquecimento central
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto
para aquecimento central e para veículos
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto
para aquecimento central e para veículos
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços
de tratamento de metais
Produção de forjados de aço e de metais nãoferrosos e suas ligas
Produção de forjados de aço
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11.410,19

1.901,70

2.852,55

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

11.410,19

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

2.037,53
679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas
ligas não especificados anteriormente
Fundição
Fundição de ferro e aço
Fundição de ferro e aço

-

5.705,10

Produção de laminados de zinco
Produção de soldas e ânodos para galvanoplastia

4.075,07

5.705,10

Produção de laminados de alumínio
Metalurgia dos metais preciosos
Metalurgia dos metais preciosos

4.075,07
2.037,53

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

2.037,53
4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07

2.037,53
4.075,07

2531-4/02
25.32-2
2532-2/01
2532-2/02
25.39-0
2539-0/00
254
25.41-1
2541-1/00
25.42-0
2542-0/00
25.43-8
2543-8/00
255
25.50-1
2550-1/01
2550-1/02
259
25.91-8
2591-8/00
25.92-6
2592-6/01
2592-6/02
25.93-4
2593-4/00
25.99-3
2599-3/01
2599-3/99

26
261
26.10-8
2610-8/00
262
26.21-3
2621-3/00
26.22-1
2622-1/00
263

Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas
ligas
Produção de artefatos estampados de metal;
metalurgia do pó
Produção de artefatos estampados de metal

26.32-9

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07
-

-

2.037,53

Metalurgia do pó

4.075,07
2.037,53

Serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento em metais
Serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento em metais
Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e
ferramentas
Fabricação de artigos de cutelaria
Fabricação de artigos de cutelaria
Fabricação de artigos de serralheria, exceto
esquadrias
Fabricação de artigos de serralheria, exceto
esquadrias
Fabricação de ferramentas
Fabricação de ferramentas
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas
de fogo e munições
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas
de fogo e munições
Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto
veículos militares de combate
Fabricação de armas de fogo e munições
Fabricação de produtos de metal não especificados
anteriormente
Fabricação de embalagens metálicas
Fabricação de embalagens metálicas
Fabricação de produtos de trefilados de metal
Fabricação de produtos de trefilados de metal
padronizados
Fabricação de produtos de trefilados de metal,
exceto padronizados
Fabricação de artigos de metal para uso doméstico
e pessoal
Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e
pessoal
Fabricação de produtos de metal não especificados
anteriormente
Serviços de confecção de armações metálicas para a
construção
Fabricação de outros produtos de metal não
especificados anteriormente
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E
ÓPTICOS
Fabricação de componentes eletrônicos
Fabricação de componentes eletrônicos
Fabricação de componentes eletrônicos
Fabricação de equipamentos de informática e
periféricos
Fabricação de equipamentos de informática
Fabricação de equipamentos de informática
Fabricação de periféricos para equipamentos de
informática
Fabricação de periféricos para equipamentos de
informática
Fabricação de equipamentos de comunicação

26.31-1
2631-1/00

2.037,53
679,18

Fabricação de equipamentos transmissores de
comunicação, peças e acessórios
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação
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679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

-

4.075,07
-

-

-

2.037,53

-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

2.037,53

4.075,07
4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53

4.075,07

-

-

2632-9/00

264

26.40-0

2640-0/00
265
26.51-5
2651-5/00
26.52-3
2652-3/00
266

26.60-4

2660-4/00
267
26.70-1
2670-1/01
2670-1/02
268
26.80-9
2680-9/00
27
271
27.10-4
2710-4/01
2710-4/02

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e vídeo

-

-

-

-

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e vídeo

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e vídeo
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida,
teste e controle; cronômetros e relógios
Fabricação de aparelhos e equipamentos de
medida, teste e controle
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida,
teste e controle
Fabricação de cronômetros e relógios
Fabricação de cronômetros e relógios

2722-8/02

2.037,53
4.075,07

-

-

-

-

2.037,53
1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

Fabricação de aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

-

-

-

-

Fabricação de aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

Fabricação de aparelhos eletromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
Fabricação de equipamentos e instrumentos
ópticos, fotográficos e cinematográficos
Fabricação de equipamentos e instrumentos
ópticos, fotográficos e cinematográficos
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos,
peças e acessórios
Fabricação de aparelhos fotográficos e
cinematográficos, peças e acessórios

-

-

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

-

-

Recondicionamento de baterias e acumuladores
para veículos automotores
Fabricação de equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica
Fabricação de aparelhos e equipamentos para
distribuição e controle de energia elétrica

378

4.075,07

4.075,07

4.075,07
2.037,53

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

-

2.037,53

1.018,77

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E
MATERIAIS ELÉTRICOS
Fabricação de geradores, transformadores e
motores elétricos
Fabricação de geradores, transformadores e
motores elétricos
Fabricação de geradores de corrente contínua e
alternada, peças e acessórios
Fabricação de transformadores, indutores,
conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e
acessórios

4.075,07
2.037,53

2.037,53

679,18

2721-0/00

2722-8/01

4.075,07

679,18

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores
elétricos
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores
elétricos, exceto para veículos automotores
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores
elétricos, exceto para veículos automotores
Fabricação de baterias e acumuladores para
veículos automotores
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores

27.22-8

27.31-7

1.018,77

Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios

27.21-0

2.037,53
679,18

2710-4/03
272

273

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros
equipamentos de comunicação, peças e acessórios

4.075,07
-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53
4.075,07

2.037,53
4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
1.018,77
339,59

509,38

2.037,53

-

-

-

-

-

-

-

-

2731-7/00
27.32-5
2732-5/00
27.33-3
2733-3/00
274
27.40-6
2740-6/01
2740-6/02
275
27.51-1
2751-1/00
27.59-7
2759-7/01
2759-7/99
279
27.90-2
2790-2/01
2790-2/02
2790-2/99
28

Fabricação de luminárias e outros equipamentos de
iluminação
Fabricação de eletrodomésticos
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de
lavar e secar para uso doméstico
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar
e secar para uso doméstico, peças e acessórios
Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não
especificados anteriormente
Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal,
peças e acessórios
Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não
especificados anteriormente, peças e acessórios
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos
não especificados anteriormente
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos
não especificados anteriormente
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de
carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores
Fabricação de equipamentos para sinalização e
alarme
Fabricação de outros equipamentos e aparelhos
elétricos não especificados anteriormente
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Fabricação de motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmissão
Fabricação de motores e turbinas, exceto para
aviões e veículos rodoviários

281
28.11-9
2811-9/00

Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios,
exceto para aviões e veículos rodoviários
Fabricação de equipamentos hidráulicos e
pneumáticos, exceto válvulas

28.12-7
2812-7/00
28.13-5
2813-5/00
28.14-3
2814-3/01
2814-3/02
28.15-1
2815-1/01
2815-1/02
282

Fabricação de aparelhos e equipamentos para
distribuição e controle de energia elétrica
Fabricação de material elétrico para instalações em
circuito de consumo
Fabricação de material elétrico para instalações em
circuito de consumo
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos
isolados
Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos
isolados
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de
iluminação
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de
iluminação
Fabricação de lâmpadas

Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
peças e acessórios, exceto válvulas
Fabricação de válvulas, registros e dispositivos
semelhantes
Fabricação de válvulas, registros e dispositivos
semelhantes, peças e acessórios
Fabricação de compressores
Fabricação de compressores para uso industrial,
peças e acessórios
Fabricação de compressores para uso não industrial,
peças e acessórios
Fabricação de equipamentos de transmissão para
fins industriais
Fabricação de rolamentos para fins industriais

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

379

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

2.037,53
4.075,07

2.037,53
4.075,07
4.075,07
1.358,36

2.037,53

-

-

-

-

8.150,14
-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

-

-

4.075,07

-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53
4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53

4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

Fabricação de equipamentos de transmissão para
fins industriais, exceto rolamentos
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso
geral

4.075,07

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

28.21-6
2821-6/01
2821-6/02

Fabricação de aparelhos e equipamentos para
instalações térmicas
Fabricação de fornos industriais, aparelhos e
equipamentos não-elétricos para instalações térmicas,
peças e acessórios
Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins
industriais, peças e acessórios
Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos
para transporte e elevação de cargas e pessoas

28.22-4

-

-

679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

-

-

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos
para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

679,18

1.018,77

2822-4/02

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos
para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e comercial
2823-2/00

28.24-1
2824-1/01
2824-1/02
28.25-9
2825-9/00
28.29-1
2829-1/01

2829-1/99

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração
e ventilação para uso industrial e comercial, peças e
acessórios
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado para uso industrial
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado para uso não-industrial
Fabricação de máquinas e equipamentos para
saneamento básico e ambiental
Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento
básico e ambiental, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso
geral não especificados anteriormente
Fabricação de máquinas de escrever, calcular e
outros equipamentos não-eletrônicos para escritório,
peças e acessórios
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de
uso geral não especificados anteriormente, peças e
acessórios
Fabricação de tratores e de máquinas e
equipamentos para a agricultura e pecuária
Fabricação de tratores agrícolas

283
28.31-3
2831-3/00

Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios

28.32-1

Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola

28.33-0

Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola,
peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
agricultura e pecuária, exceto para irrigação
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para
irrigação

2832-1/00

2833-0/00
284
28.40-2
2840-2/00
285
28.51-8
2851-8/00

Fabricação de máquinas-ferramenta
Fabricação de máquinas-ferramenta
Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na
extração mineral e na construção
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios
Fabricação de outras máquinas e equipamentos
para uso na extração mineral, exceto na extração de
petróleo

28.52-6

2852-6/00

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para
uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na
extração de petróleo

380

4.075,07

2.037,53

2822-4/01

28.23-2

2.037,53

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

-

-

2.037,53
4.075,07

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

4.075,07
2.037,53

4.075,07

-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07

28.53-4
2853-4/00
28.54-2

2854-2/00
286
28.61-5
2861-5/00
28.62-3
2862-3/00
28.63-1
2863-1/00

Fabricação de tratores, exceto agrícolas
Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto
agrícolas
Fabricação de máquinas e equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e construção, exceto
tratores
Fabricação de máquinas e equipamentos para
terraplenagem, pavimentação e construção, peças e
acessórios, exceto tratores
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso
industrial específico
Fabricação de máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta
Fabricação de máquinas para a indústria
metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinasferramenta
Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e fumo
Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
indústria têxtil, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias do vestuário, do couro e de calçados

28.64-0

2864-0/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e
acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos

28.65-8

2865-8/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para as
indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e
acessórios

2866-6/00

Fabricação de máquinas e equipamentos para a
indústria do plástico
Fabricação de máquinas e equipamentos para a
indústria do plástico, peças e acessórios
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso
industrial específico não especificados anteriormente

28.66-6

28.69-1

2869-1/00
29
291
29.10-7
2910-7/01
2910-7/02
2910-7/03
292
29.20-4
2920-4/01
2920-4/02
293
29.30-1
2930-1/01
2930-1/02

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
REBOQUES E CARROCERIAS

-

-

-

-

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

-

-

-

-

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

-

-

-

-

679,18

1.018,77

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso
industrial específico não especificados anteriormente,
peças e acessórios

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Fabricação de chassis com motor para automóveis,
camionetas e utilitários
Fabricação de motores para automóveis, camionetas
e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de caminhões e ônibus

-

4.075,07

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

381

2.037,53

Fabricação de motores para caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para
veículos automotores
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para
veículos automotores
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para
caminhões
Fabricação de carrocerias para ônibus

4.075,07

1.018,77

4.075,07

2930-1/03

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para
outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus
Fabricação de peças e acessórios para veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios para o sistema
motor de veículos automotores

294
29.41-7
2941-7/00
29.42-5

2942-5/00
29.43-3
2943-3/00
29.44-1

2944-1/00
29.45-0

Fabricação de peças e acessórios para o sistema
motor de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de
marcha e transmissão de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de
marcha e transmissão de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
freios de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
freios de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
direção e suspensão de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de
direção e suspensão de veículos automotores
Fabricação de material elétrico e eletrônico para
veículos automotores, exceto baterias

2949-2/99

Fabricação de material elétrico e eletrônico para
veículos automotores, exceto baterias
Fabricação de peças e acessórios para veículos
automotores não especificados anteriormente
Fabricação de bancos e estofados para veículos
automotores
Fabricação de outras peças e acessórios para
veículos automotores não especificadas anteriormente

2950-6/00

Recondicionamento e recuperação de motores para
veículos automotores
Recondicionamento e recuperação de motores para
veículos automotores
Recondicionamento e recuperação de motores para
veículos automotores

2945-0/00
29.49-2
2949-2/01

295
29.50-6

FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE
TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS
AUTOMOTORES
Construção de embarcações

30
301
30.11-3

Construção de embarcações e estruturas flutuantes
3011-3/01
3011-3/02

30.12-1

303
30.31-8
3031-8/00
30.32-6
3032-6/00
304
30.41-5
3041-5/00

Construção de embarcações para uso comercial e
para usos especiais, exceto de grande porte

Construção de embarcações para esporte e lazer
Fabricação de veículos ferroviários
Fabricação de locomotivas, vagões e outros
materiais rodantes
Fabricação de locomotivas, vagões e outros
materiais rodantes
Fabricação de peças e acessórios para veículos
ferroviários
Fabricação de peças e acessórios para veículos
ferroviários
Fabricação de aeronaves
Fabricação de aeronaves
Fabricação de aeronaves
Fabricação de turbinas, motores e outros
componentes e peças para aeronaves

30.42-3
3042-3/00

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

Fabricação de turbinas, motores e outros
componentes e peças para aeronaves

382

4.075,07

-

-

679,18

1.018,77

-

-

2.037,53
4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53

Construção de embarcações de grande porte

Construção de embarcações para esporte e lazer
3012-1/00

2.037,53
679,18

4.075,07

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

-

4.075,07
-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

2.037,53
4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53

4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07

305
30.50-4
3050-4/00
309
30.91-1
3091-1/00
30.92-0

Fabricação de veículos militares de combate
Fabricação de veículos militares de combate
Fabricação de veículos militares de combate
Fabricação de equipamentos de transporte não
especificados anteriormente
Fabricação de motocicletas
Fabricação de motocicletas, peças e acessórios
Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados

3092-0/00
30.99-7
3099-7/00
31
310
31.01-2
3101-2/00
31.02-1

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados,
peças e acessórios
Fabricação de equipamentos de transporte não
especificados anteriormente
Fabricação de equipamentos de transporte não
especificados anteriormente
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
Fabricação de móveis
Fabricação de móveis com predominância de
madeira
Fabricação de móveis com predominância de
madeira
Fabricação de móveis com predominância de metal

3102-1/00

Fabricação de móveis com predominância de metal

3103-9/00

Fabricação de móveis de outros materiais, exceto
madeira e metal
Fabricação de móveis de outros materiais, exceto
madeira e metal
Fabricação de colchões
Fabricação de colchões

31.03-9

31.04-7
3104-7/00
32
321
32.11-6
3211-6/01
3211-6/02
3211-6/03
32.12-4

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS
Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e
semelhantes
Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de
ourivesaria e joalheria
Lapidação de gemas

322
32.20-5
3220-5/00
323
32.30-2
3230-2/00
324
32.40-0
3240-0/01
3240-0/02
3240-0/03
3240-0/99
325
32.50-7
3250-7/01

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

Fabricação de instrumentos musicais
Fabricação de instrumentos musicais
Lapidação de gemas
Fabricação de artefatos para pesca e esporte
Fabricação de artefatos para pesca e esporte
Fabricação de artefatos para pesca e esporte
Fabricação de brinquedos e jogos recreativos
Fabricação de brinquedos e jogos recreativos
Fabricação de jogos eletrônicos
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e
acessórios não associada à locação
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e
acessórios associada à locação
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos
não especificados anteriormente
Fabricação de instrumentos e materiais para uso
médico e odontológico e de artigos ópticos
Fabricação de instrumentos e materiais para uso
médico e odontológico e de artigos ópticos
Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e
utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

383

4.075,07

4.075,07
-

4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

-

-

4.075,07
-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

679,18
-

1.018,77
-

-

4.075,07
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53

-

2.037,53
1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

Cunhagem de moedas e medalhas

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

2.037,53

2.037,53

679,18
Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
3212-4/00

-

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53
2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

-

-

4.075,07
-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07

3250-7/02
3250-7/03

Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de laboratório
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção
de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob
encomenda

2.037,53
679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

3250-7/04

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção
de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral,
exceto sob encomenda

679,18

1.018,77

3250-7/05

Fabricação de materiais para medicina e odontologia

679,18

1.018,77

3250-7/06
3250-7/07
3250-7/08
329
32.91-4
3291-4/00
32.92-2
3292-2/01
3292-2/02
32.99-0
3299-0/01
3299-0/02
3299-0/03
3299-0/04
3299-0/05
3299-0/99
33
331

3311-2/00
33.12-1
3312-1/02
3312-1/03

Manutenção e reparação de equipamentos
eletrônicos e ópticos
Manutenção e reparação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e controle
Manutenção e reparação de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação

3313-9/02

Manutenção e reparação de baterias e
acumuladores elétricos, exceto para veículos

3313-9/99
33.14-7
3314-7/01
3314-7/02

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e
materiais elétricos não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos da indústria mecânica
Manutenção e reparação de máquinas motrizes nãoelétricas
Manutenção e reparação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

384

4.075,07
4.075,07
2.037,53

4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

3313-9/01

33.13-9

679,18

679,18

Manutenção e reparação de equipamentos e
instrumentos ópticos
Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos elétricos
Manutenção e reparação de geradores,
transformadores e motores elétricos

3312-1/04

1.018,77

Fabricação de aviamentos para costura

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras, exceto para veículos

4.075,07
2.037,53

679,18

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras, exceto para veículos

33.11-2

1.018,77
2.037,53

679,18

Fabricação de produtos diversos não especificados
anteriormente
MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO
DEMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos

4.075,07
2.037,53

679,18

Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para
escritório
Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer
material, exceto luminosos
Fabricação de painéis e letreiros luminosos

4.075,07
2.037,53

Fabricação de artigos ópticos

Fabricação de equipamentos e acessórios para
segurança e proteção pessoal e profissional
Fabricação de roupas de proteção e segurança e
resistentes a fogo
Fabricação de equipamentos e acessórios para
segurança pessoal e profissional
Fabricação de produtos diversos não especificados
anteriormente
Fabricação de guarda-chuvas e similares

4.075,07
2.037,53

Serviços de prótese dentária

Fabricação de artefatos de tecido não tecido para
uso odonto-médico-hospitalar
Fabricação de produtos diversos
Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

4.075,07
2.037,53

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271,67

407,51

-

-

815,01
1.630,03

-

-

815,01
271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

271,67

407,51

-

-

1.630,03
815,01
1.630,03
-

-

815,01
271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

-

-

1.630,03

-

-

815,01
271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03

3314-7/03
3314-7/04
3314-7/05

Manutenção e reparação de válvulas industriais

815,01
271,67

407,51

Manutenção e reparação de compressores
271,67
Manutenção e reparação de equipamentos de
transmissão para fins industriais

407,51

271,67

407,51

271,67

407,51

3314-7/07

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial

271,67

407,51

3314-7/08

Manutenção e reparação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de
cargas

271,67

407,51

3314-7/09

Manutenção e reparação de máquinas de escrever,
calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para
escritório

271,67

407,51

3314-7/10

Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral não especificados
anteriormente

271,67

407,51

Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para agricultura e pecuária
Manutenção e reparação de tratores agrícolas

271,67

407,51

Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

3314-7/14

Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para a prospecção e extração de petróleo

3314-7/15
3314-7/16
3314-7/17

Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso na extração mineral, exceto na
extração de petróleo
Manutenção e reparação de tratores, exceto
agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos de terraplenagem, pavimentação e
construção, exceto tratores

407,51

271,67

407,51

271,67

407,51

271,67

407,51

271,67

407,51

271,67

407,51

407,51

271,67

407,51

271,67

407,51

3316-3/01
3316-3/02
33.17-1
3317-1/01
3317-1/02
33.19-8
3319-8/00

Manutenção e reparação de equipamentos e
produtos não especificados anteriormente

385

1.630,03
815,01
1.630,03
815,01
1.630,03
815,01
1.630,03
815,01
1.630,03
815,01

271,67

407,51

-

-

271,67

407,51

-

-

271,67

407,51

1.630,03

-

-

815,01

Manutenção de aeronaves na pista
Manutenção e reparação de embarcações
Manutenção e reparação de embarcações e
estruturas flutuantes
Manutenção e reparação de embarcações para
esporte e lazer
Manutenção e reparação de equipamentos e
produtos não especificados anteriormente

1.630,03
815,01

271,67

Manutenção e reparação de aeronaves
Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a
manutenção na pista

1.630,03
815,01

Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do
couro e calçados

33.16-3

1.630,03
815,01

3314-7/20

Manutenção e reparação de veículos ferroviários

1.630,03
815,01

407,51

3315-5/00

1.630,03
815,01

271,67

Manutenção e reparação de veículos ferroviários

1.630,03
815,01

Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e
fumo

33.15-5

1.630,03
815,01

3314-7/19

3314-7/99

1.630,03
815,01

407,51

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos
para a indústria do plástico
Manutenção e reparação de outras máquinas e
equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente

1.630,03
815,01

271,67

3314-7/22

1.630,03
815,01

Manutenção e reparação de máquinas para a indústria
metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos
para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos

1.630,03
815,01

3314-7/18

3314-7/21

1.630,03
815,01

271,67

3314-7/13

1.630,03
815,01

Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e
equipamentos para instalações térmicas

3314-7/12

1.630,03
815,01

3314-7/06

3314-7/11

1.630,03
815,01

1.630,03
815,01

1.630,03

815,01
271,67
-

407,51
-

271,67

407,51

815,01

1.630,03
1.630,03

815,01
271,67

407,51

-

-

1.630,03
-

-

815,01
271,67

407,51

1.630,03

332
33.21-0
3321-0/00
33.29-5
3329-5/01
3329-5/99
D
35
351
35.11-5
3511-5/00
35.12-3
3512-3/00
35.13-1
3513-1/00
35.14-0
3514-0/00

Instalação de máquinas e equipamentos

-

-

Instalação de máquinas e equipamentos industriais

-

-

Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Instalação de equipamentos não especificados
anteriormente
Serviços de montagem de móveis de qualquer
material
Instalação de outros equipamentos não
especificados anteriormente
ELETRICIDADE E GÁS
ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES
Geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica
Geração de energia elétrica
Geração de energia elétrica
Transmissão de energia elétrica
Transmissão de energia elétrica
Comércio atacadista de energia elétrica
Comércio atacadista de energia elétrica
Distribuição de energia elétrica
Distribuição de energia elétrica
Produção e distribuição de combustíveis gasosos
por redes urbanas
Produção de gás; processamento de gás natural;
distribuição de combustíveis gasosos por redes
urbanas

352
35.20-4
3520-4/01
3520-4/02
353
35.30-1
3530-1/00
E
36
360
36.00-6
3600-6/01
3600-6/02
37
370
37.01-1
3701-1/00
37.02-9
3702-9/00
38
381
38.11-4
3811-4/00
38.12-2
3812-2/00

Produção e distribuição de vapor, água quente e ar
condicionado
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar
condicionado
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO
DEÁGUA
Captação, tratamento e distribuição de água
Captação, tratamento e distribuição de água
Captação, tratamento e distribuição de água

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão
de redes
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de
redes
COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE
RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
Coleta de resíduos
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos

382
38.21-1

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
3821-1/00

271,67

407,51

-

-

271,67

407,51

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

386

-

1.630,03

-

-

815,01
1.630,03
815,01
271,67

407,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.187,67

-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89

5.093,84

-

-

-

-

-

-

-

-

3.395,89

5.093,84

1.630,03

10.187,67
10.187,67
10.187,67

20.375,35
20.375,35
20.375,35
20.375,35

10.187,67
20.375,35
6.112,60
2.037,53

3.056,30

-

-

-

-

12.225,21
-

-

-

-

10.187,67
3.395,89

5.093,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.187,67

-

3.395,89

5.093,84

Distribuição de água por caminhões
ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS
Esgoto e atividades relacionadas
Gestão de redes de esgoto
Gestão de redes de esgoto

-

815,01

Produção de gás; processamento de gás natural
Distribuição de combustíveis gasosos por redes
urbanas
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar
condicionado

-

20.375,35

20.375,35
10.187,67

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89

5.093,84

-

-

3.395,89

5.093,84

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

-

2.445,04
-

-

-

-

-

407,51

611,26

10.187,67

20.375,35
20.375,35

-

-

10.187,67
20.375,35

1.222,52

2.445,04
-

1.222,52
2.445,04

38.22-0
3822-0/00
383
38.31-9
3831-9/01
3831-9/99
38.32-7
3832-7/00
38.39-4
3839-4/01
3839-4/99
39
390
39.00-5
3900-5/00
F
41
411
41.10-7
4110-7/00
412
41.20-4
4120-4/00
42
421
42.11-1
4211-1/01
4211-1/02
42.12-0
4212-0/00

Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Recuperação de materiais
Recuperação de materiais metálicos
Recuperação de sucatas de alumínio
Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
Recuperação de materiais plásticos
Recuperação de materiais plásticos
Recuperação de materiais não especificados
anteriormente
Usinas de compostagem
Recuperação de materiais não especificados
anteriormente
DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE
GESTÃO DE RESÍDUOS
Descontaminação e outros serviços de gestão de
resíduos
Descontaminação e outros serviços de gestão de
resíduos
Descontaminação e outros serviços de gestão de
resíduos
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios
Construção de edifícios
Construção de edifícios
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e
obras de arte especiais
Construção de rodovias e ferrovias
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e
aeroportos
Construção de obras de arte especiais
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.13-8
4213-8/00

4221-9/02

Obras para geração e distribuição de energia
elétrica e para telecomunicações
Construção de barragens e represas para geração de
energia elétrica
Construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica

4221-9/03

Manutenção de redes de distribuição de energia
elétrica

4221-9/04

Construção de estações e redes de telecomunicações

42.21-9
4221-9/01

4221-9/05
42.22-7
4222-7/01
4222-7/02
42.23-5

-

407,51
-

611,26
-

679,18

1.018,77

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

1.222,52
2.037,53

2.445,04
4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

543,34
-

815,01
-

679,18
-

1.018,77
-

-

4.075,07
-

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

4.075,07
1.630,03
2.037,53

3.260,06
-

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

4.075,07
2.037,53

4.075,07

2.037,53
1.018,77

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Obras de infra-estrutura para energia elétrica,
telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos

422

-

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

-

-

4.075,07
-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

-

-

Obras de irrigação

4.075,07
2.037,53

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

387

4.075,07
-

-

4223-5/00
429
42.91-0
4291-0/00
42.92-8
4292-8/01
4292-8/02

Construção de redes de transportes por dutos,
exceto para água e esgoto
Construção de outras obras de infra-estrutura
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Montagem de instalações industriais e de estruturas
metálicas
Montagem de estruturas metálicas

4299-5/01
4299-5/99
43
431
43.11-8
4311-8/01
4311-8/02
43.12-6
4312-6/00
43.13-4
4313-4/00

4319-3/00
432
43.21-5
4321-5/00

Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas
anteriormente
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUÇÃO
Demolição e preparação do terreno
Demolição e preparação de canteiros de obras
Demolição de edifícios e outras estruturas

4322-3/01
4322-3/02
4322-3/03
43.29-1
4329-1/01
4329-1/02
4329-1/03

4329-1/04
4329-1/05
4329-1/99

Perfurações e sondagens
Perfurações e sondagens
Obras de terraplenagem
Obras de terraplenagem

Serviços de preparação do terreno não especificados
anteriormente
Instalações elétricas, hidráulicas e outras
instalações em construções
Instalações elétricas
Instalação e manutenção elétrica

43.30-4
4330-4/01
4330-4/02
4330-4/03
4330-4/04

679,18

1.018,77

-

-

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Obras de instalações em construções não
especificadas anteriormente
Instalação de painéis publicitários
Instalação de equipamentos para orientação à
navegação marítima fluvial e lacustre
Instalação, manutenção e reparação de elevadores,
escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos
de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos

Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e
armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque

4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

4.075,07

4.075,07
2.037,53

679,18
-

1.018,77
-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

-

-

2.037,53
2.037,53

4.075,07
4.075,07
4.075,07

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07
-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53
4.075,07
2.037,53
4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

Serviços de pintura de edifícios em geral

4.075,07
2.037,53

679,18
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4.075,07

-

1.018,77

Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
Outras obras de instalações em construções não
especificadas anteriormente

4.075,07
2.037,53

2.037,53

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Obras de acabamento
Obras de acabamento

433

-

Preparação de canteiro e limpeza de terreno

Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e
refrigeração

43.22-3

-

679,18

Serviços de preparação do terreno não
especificados anteriormente

43.19-3

1.018,77

Obras de montagem industrial
Obras de engenharia civil não especificadas
anteriormente

42.99-5

2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07

4330-4/05
4330-4/99
439
43.91-6
4391-6/00
43.99-1
4399-1/01
4399-1/02
4399-1/03
4399-1/04
4399-1/05
4399-1/99
G
45
451
45.11-1

Aplicação de revestimentos e de resinas em
interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Outros serviços especializados para construção
Obras de fundações
Obras de fundações
Serviços especializados para construção não
especificados anteriormente
Administração de obras
Montagem e desmontagem de andaimes e outras
estruturas temporárias
Obras de alvenaria

Serviços especializados para construção não
especificados anteriormente
COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
Comércio de veículos automotores
Comércio a varejo e por atacado de veículos
automotores

4511-1/03

Comércio por atacado de automóveis, camionetas e
utilitários novos e usados

4511-1/05
4511-1/06
45.12-9
4512-9/01
4512-9/02
452
45.20-0
4520-0/01
4520-0/02
4520-0/03
4520-0/04
4520-0/05
4520-0/06
4520-0/07
453
45.30-7
4530-7/01
4530-7/02

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

Comércio por atacado de caminhões novos e usados
Comércio por atacado de reboques e semi-reboques
novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e microônibus
novos e usados
Representantes comerciais e agentes do comércio
de veículos automotores
Representantes comerciais e agentes do comércio de
veículos automotores

4.075,07

2.037,53

4.075,07
4.075,07

-

-

2.037,53
4.075,07
2.037,53
679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

1.018,77

4.075,07
2.445,04

815,01

1.222,52

679,18

1.018,77

Perfuração e construção de poços de água

4511-1/02

4511-1/04

1.018,77
2.037,53

679,18
Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários novos
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e
utilitários usados

4511-1/01

2.037,53
679,18

4.890,08
2.037,53
4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

2.037,53
4.075,07
815,01
271,67

407,51

1.630,03
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

815,01
271,67

407,51

1.630,03
815,01

Comércio sob consignação de veículos automotores

271,67

407,51

Manutenção e reparação de veículos automotores

-

-

-

-

Manutenção e reparação de veículos automotores

-

-

-

-

271,67

407,51

Serviços de manutenção e reparação mecânica de
veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de
veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de
veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de
veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de
veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de
acessórios para veículos automotores
Comércio de peças e acessórios para veículos
automotores
Comércio de peças e acessórios para veículos
automotores
Comércio por atacado de peças e acessórios novos
para veículos automotores
Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-dear
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1.630,03

815,01
1.630,03
815,01
271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

-

-

-

-

1.630,03
-

-

-

-

1.426,27
475,42

713,14

2.852,55
1.426,27

475,42

713,14

2.852,55

4530-7/03
4530-7/04
4530-7/05

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530-7/06

Representantes comerciais e agentes do comércio de
peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores
Comércio, manutenção e reparação de
motocicletas, peças e acessórios
Comércio por atacado e a varejo de motocicletas,
peças e acessórios

454
45.41-2
4541-2/01
4541-2/02
4541-2/03
4541-2/04
4541-2/05
45.42-1
4542-1/01
4542-1/02
45.43-9
4543-9/00
46

461

46.11-7

4611-7/00

46.12-5

4612-5/00

46.13-3

4613-3/00

46.14-1

4614-1/00

46.15-0

4615-0/00

46.16-8

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para
veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para
veículos automotores

Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
Comércio por atacado de peças e acessórios para
motocicletas e motonetas
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas
novas
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas
usadas
Comércio a varejo de peças e acessórios para
motocicletas e motonetas
Representantes comerciais e agentes do comércio
de motocicletas, peças e acessórios
Representantes comerciais e agentes do comércio de
motocicletas e motonetas, peças e acessórios

1.018,77
339,59

509,38

2.037,53
815,01

271,67

407,51

1.630,03
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
815,01

271,67

407,51

1.630,03

-

-

-

-

-

-

-

-

815,01

1.222,52

2.445,04
4.890,08
2.445,04
815,01

1.222,52

4.890,08
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

-

-

1.630,03
-

-

1.222,52
407,51

611,26

407,51

611,26

271,67

407,51

COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO
VEÍCULOS
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

-

-

-

-

Representantes comerciais e agentes do comércio,
exceto de veículos automotores e motocicletas

-

-

-

-

Representantes comerciais e agentes do comércio de
matérias-primas agrícolas e animais vivos

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

Comércio sob consignação de motocicletas e
motonetas
Manutenção e reparação de motocicletas
Manutenção e reparação de motocicletas e
motonetas

Representantes comerciais e agentes do comércio de
matérias-primas agrícolas e animais vivos
Representantes comerciais e agentes do comércio
de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e
químicos
Representantes comerciais e agentes do comércio de
combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos

Representantes comerciais e agentes do comércio de
madeira, material de construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes do comércio de
madeira, material de construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes do comércio
de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

Representantes comerciais e agentes do comércio de
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Representantes comerciais e agentes do comércio
de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

Representantes comerciais e agentes do comércio de
eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
Representantes comerciais e agentes do comércio de
têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
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2.445,04
1.222,52
2.445,04
815,01
1.630,03

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

4616-8/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de
têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

611,26

-

-

Representantes comerciais e agentes do comércio de
produtos alimentícios, bebidas e fumo

407,51

611,26

Representantes comerciais e agentes do comércio
especializado em produtos não especificados
anteriormente

-

-

Representantes comerciais e agentes do comércio de
medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

407,51

611,26

407,51

611,26

Representantes comerciais e agentes do comércio de
produtos alimentícios, bebidas e fumo

46.17-6

4617-6/00

46.18-4

4618-4/01

4618-4/02

1.222,52
407,51

Representantes comerciais e agentes do comércio de
instrumentos e materiais odonto-médico- hospitalares

2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04
1.222,52
2.445,04
1.222,52

4618-4/03

Representantes comerciais e agentes do comércio de
jornais, revistas e outras publicações

407,51

611,26

4618-4/99

Outros representantes comerciais e agentes do
comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente

407,51

611,26

Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias em geral não especializado

-

-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

46.19-2

4619-2/00
462
46.21-4
4621-4/00
46.22-2
4622-2/00

Representantes comerciais e agentes do comércio de
mercadorias em geral não especializado
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas
e animais vivos
Comércio atacadista de café em grão
Comércio atacadista de café em grão
Comércio atacadista de soja
Comércio atacadista de soja
Comércio atacadista de animais vivos, alimentos
para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café
e soja

46.23-1
4623-1/01
4623-1/02
4623-1/03
4623-1/04
4623-1/05
4623-1/06
4623-1/07
4623-1/08
4623-1/09
4623-1/99
463
46.31-1
4631-1/00
46.32-0
4632-0/01
4632-0/02

1.222,52

407,51

611,26

407,51

611,26

Comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiados, farinhas, amidos e féculas
Comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiados
Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
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1.222,52

2.445,04
2.445,04

-

-

2.445,04
2.445,04

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

407,51

611,26

Comércio atacadista de alimentos para animais
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas
não especificadas anteriormente
Comércio atacadista especializado em produtos
alimentícios, bebidas e fumo
Comércio atacadista de leite e laticínios
Comércio atacadista de leite e laticínios

2.445,04

1.222,52

407,51
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas
com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada

-

1.222,52

407,51
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e
gramas
Comércio atacadista de sisal

-

1.222,52

Comércio atacadista de algodão
Comércio atacadista de fumo em folha não
beneficiado
Comércio atacadista de cacau

2.445,04

1.222,52

Comércio atacadista de animais vivos
Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros
subprodutos não-comestíveis de origem animal

2.445,04

2.445,04
1.222,52
2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

2.445,04
-

-

1.222,52
2.445,04
1.222,52
407,51

611,26

2.445,04

4632-0/03
46.33-8
4633-8/01
4633-8/02
4633-8/03
46.34-6
4634-6/01

Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes,
tubérculos, hortaliças e legumes frescos
Comércio atacadista de aves vivas e ovos

Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/03

Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

46.35-4
4635-4/01
4635-4/02
4635-4/03
4635-4/99
46.36-2
4636-2/01
4636-2/02
46.37-1
4637-1/01
4637-1/02
4637-1/03
4637-1/04
4637-1/05
4637-1/06
4637-1/07
4637-1/99

Comércio atacadista de carnes e derivados de outros
animais
Comércio atacadista de bebidas
Comércio atacadista de água mineral
Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada
Comércio atacadista de bebidas não especificadas
anteriormente
Comércio atacadista de produtos do fumo
Comércio atacadista de fumo beneficiado
Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e
charutos
Comércio atacadista especializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente
Comércio atacadista de café torrado, moído e
solúvel
Comércio atacadista de açúcar

4639-7/01
4639-7/02
464
46.41-9
4641-9/01
4641-9/02
4641-9/03

611,26

-

-

407,51

611,26

611,26

-

-

407,51
407,51
407,51

611,26

2.445,04

611,26

2.445,04

611,26

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

2.445,04
2.445,04
1.222,52

2.445,04

6.112,60
2.037,53

3.056,30

12.225,21
1.222,52

407,51

611,26

407,51

611,26

-

-

1.358,36

2.037,53

2.445,04
1.222,52
2.445,04
4.075,07

8.150,14

4.075,07
1.358,36

2.037,53

-

-

8.150,14
-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
2.445,04

815,01

1.222,52

-

-

4.890,08

-

-

4.075,07
1.358,36

2.037,53

8.150,14
1.222,52

407,51

611,26

-

-

-

-

2.445,04

-

-

-

-

1.222,52
611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Comércio atacadista de artigos de armarinho
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-

1.222,52

407,51

Comércio atacadista de artigos do vestuário e
acessórios

-

1.222,52

407,51

Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e
banho

2.445,04

1.222,52

407,51

Comércio atacadista de produtos de consumo nãoalimentar
Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos
e de armarinho
Comércio atacadista de tecidos

2.445,04

1.222,52

Comércio atacadista de sorvetes

Comércio atacadista de produtos alimentícios em
geral
Comércio atacadista de produtos alimentícios em
geral, com atividade de fracionamento e
acondicionamento associada

2.445,04

611,26

407,51

407,51

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas,
bombons e semelhantes
Comércio atacadista especializado em outros
produtos alimentícios não especificados anteriormente

1.222,52

1.222,52

407,51
Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e
similares
Comércio atacadista de massas alimentícias

2.445,04

1.222,52

Comércio atacadista de óleos e gorduras

Comércio atacadista de produtos alimentícios em
geral

46.39-7

1.222,52
407,51

407,51
Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos
animais vivos para alimentação
Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e
pescado
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e
derivados

4634-6/02

4634-6/99

46.42-7

Comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

2.445,04
-

-

4642-7/01
4642-7/02
46.43-5
4643-5/01
4643-5/02
46.44-3
4644-3/01
4644-3/02
46.45-1

4645-1/01
4645-1/02
4645-1/03
46.46-0
4646-0/01
4646-0/02
46.47-8
4647-8/01
4647-8/02
46.49-4
4649-4/01
4649-4/02
4649-4/03
4649-4/04
4649-4/05

Comércio atacadista de artigos do vestuário e
acessórios, exceto profissionais e de segurança
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de calçados e artigos de
viagem
Comércio atacadista de calçados

Comércio atacadista de instrumentos e materiais
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de próteses e artigos de
ortopedia
Comércio atacadista de produtos odontológicos
Comércio atacadista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Comércio atacadista de artigos de escritório e de
papelaria; livros, jornais e outras publicações
Comércio atacadista de artigos de escritório e de
papelaria
Comércio atacadista de livros, jornais e outras
publicações
Comércio atacadista de equipamentos e artigos de
uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de
uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso
pessoal e doméstico
Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros
veículos recreativos
Comércio atacadista de móveis e artigos de
colchoaria
Comércio atacadista de artigos de tapeçaria;
persianas e cortinas
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4649-4/07

Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e
discos

4649-4/09

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza
e conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, com atividade de fracionamento
e acondicionamento associada

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

2.445,04
-

-

2.037,53
679,18

Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de
viagem
Comércio atacadista de produtos farmacêuticos
para uso humano e veterinário
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de
uso humano
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de
uso veterinário
Comércio atacadista de instrumentos e materiais
para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

4649-4/06

4649-4/08

1.222,52
407,51

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07
-

-

4.075,07
1.358,36

2.037,53

8.150,14
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

407,51

611,26

2.445,04
-

-

1.222,52
2.445,04
1.222,52
2.445,04
1.222,52
407,51

611,26

-

-

2.445,04
-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

2.445,04
-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

2.445,04
-

-

1.222,52
2.445,04
4.075,07
1.358,36

2.037,53

8.150,14
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04

1.222,52

4649-4/10

Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias,
inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas

407,51

611,26

4649-4/99

Comércio atacadista de outros equipamentos e
artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente

407,51

611,26

Comércio atacadista de equipamentos e produtos de
tecnologias de informação e comunicação

-

-

-

-

Comércio atacadista de computadores, periféricos e
suprimentos de informática

-

-

-

-

465
46.51-6

393

2.445,04
1.222,52
2.445,04

4651-6/01
4651-6/02

Comércio atacadista de equipamentos de
informática
Comércio atacadista de suprimentos para
informática

4652-4/00

466

46.61-3

4661-3/00

4662-1/00

46.63-0

4663-0/00

-

-

407,51

611,26

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos, exceto de tecnologias de informação e
comunicação

-

-

-

-

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos
para terraplenagem, mineração e construção; partes e
peças

407,51

611,26

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos
para uso industrial; partes e peças

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para
uso industrial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
partes e peças

46.64-8

4664-8/00

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes
e peças
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos
para uso comercial; partes e peças

46.65-6

4665-6/00

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para
uso comercial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos não especificados anteriormente; partes
e peças

46.69-9
4669-9/01
4669-9/99
467
46.71-1
4671-1/00
46.72-9
4672-9/00
46.73-7
4673-7/00
46.74-5
4674-5/00

Comércio atacadista de bombas e compressores;
partes e peças
Comércio atacadista de outras máquinas e
equipamentos não especificados anteriormente; partes e
peças

4679-6/01
4679-6/02

2.445,04
-

-

1.222,52
2.445,04

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04
1.222,52
407,51

611,26

Comércio atacadista de madeira, ferragens,
ferramentas, material elétrico e material de construção

-

-

-

-

Comércio atacadista de madeira e produtos
derivados

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

Comércio atacadista de madeira e produtos
derivados
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista de cimento
Comércio atacadista de cimento
Comércio atacadista especializado de materiais de
construção não especificados anteriormente e de
materiais de construção em geral

46.79-6

2.445,04
1.222,52

611,26

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos
para terraplenagem, mineração e construção; partes e
peças

46.62-1

611,26

407,51

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação

46.52-4

1.222,52
407,51

Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

1.222,52
2.445,04
1.222,52
1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04

-

-

1.222,52

Comércio atacadista de mármores e granitos

2.445,04
1.222,52

407,51

394

2.445,04

611,26

2.445,04

4679-6/03
4679-6/04
4679-6/99
468
46.81-8

4681-8/01

4681-8/02
4681-8/03
4681-8/04
4681-8/05
46.82-6
4682-6/00
46.83-4
4683-4/00
46.84-2
4684-2/01
4684-2/02

Comércio atacadista de combustíveis realizado por
transportador retalhista (T.R.R.)
Comércio atacadista de combustíveis de origem
vegetal, exceto álcool carburante
Comércio atacadista de combustíveis de origem
mineral em bruto
Comércio atacadista de lubrificantes
Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo
(GLP)
Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo
(GLP)
Comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de produtos químicos e
petroquímicos, exceto agroquímicos

4685-1/00

4686-9/02

Comércio atacadista de papel e papelão em bruto

407,51

611,26

407,51

611,26

-

-

-

-

407,51

611,26

407,51

611,26

407,51
407,51
407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

4689-3/99
469
46.91-5
4691-5/00

Comércio atacadista não-especializado
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de insumos agropecuários

395

2.445,04
2.445,04
-

-

-

-

407,51

611,26

2.445,04
-

-

1.222,52
2.445,04
-

-

1.222,52
2.445,04
1.222,52
611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04
-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

4687-7/02

Comércio atacadista especializado em outros
produtos intermediários não especificados anteriormente

2.445,04

1.222,52

611,26

Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados

2.445,04

1.222,52

407,51

4689-3/02

2.445,04

611,26

Comércio atacadista de resíduos e sucatas nãometálicos, exceto de papel e papelão

Comércio atacadista de produtos da extração
mineral, exceto combustíveis

-

1.222,52

Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

4689-3/01

-

611,26

4687-7/01

46.89-3

-

1.222,52

611,26
-

Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

-

1.222,52

Comércio atacadista de embalagens

Comércio atacadista especializado de outros
produtos intermediários não especificados
anteriormente

2.445,04

1.222,52

407,51
-

4687-7/03

2.445,04
1.222,52

Comércio atacadista de resíduos e sucatas

46.87-7

2.445,04
1.222,52

407,51

Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos, exceto para construção
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e
metalúrgicos, exceto para construção
Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e
de embalagens

4686-9/01

611,26

Comércio atacadista de solventes
Comércio atacadista de outros produtos químicos e
petroquímicos não especificados anteriormente

46.86-9

1.222,52
407,51

Comércio atacadista de resinas e elastômeros

4684-2/99
46.85-1

46.92-3

Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e
molduras
Comércio atacadista especializado de materiais de
construção não especificados anteriormente
Comércio atacadista de materiais de construção em
geral
Comércio atacadista especializado em outros
produtos
Comércio atacadista de combustíveis sólidos,
líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP
Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel,
gasolina e demais derivados de petróleo, exceto
lubrificantes, não realizado por transportador retalhista
(T.R.R.)

1.222,52

2.445,04
2.445,04

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

2.445,04
-

-

1.222,52
2.445,04
1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04

-

-

-

-

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

1.222,52
2.445,04
-

-

4692-3/00
46.93-1
4693-1/00
47
471
47.11-3

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem
predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
COMÉRCIO VAREJISTA
Comércio varejista não-especializado
Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios hipermercados e supermercados

4711-3/01

Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- com área superior a 600m²

4711-3/02

Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - supermercados,
com área até 600 m2
Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns

47.12-1

4712-1/00
47.13-0
4713-0/01
4713-0/02
472
47.21-1
4721-1/01
4721-1/02
4721-1/03
4721-1/04
47.22-9
4722-9/01
4722-9/02
47.23-7
4723-7/00
47.24-5
4724-5/00

Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
Comércio varejista de mercadorias em geral, sem
predominância de produtos alimentícios
Lojas de departamentos ou magazines

4729-6/01
4729-6/99

Padaria e confeitaria com predominância de revenda

47.31-8
4731-8/00
47.32-6
4732-6/00

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

1.923,43

2.886,51

543,34

815,01

-

-

271,67

407,51

-

-

-

-

2.445,04

5.773,01
11.546,03
1.630,03
3.260,06

-

-

815,01
1.630,03

-

-

3.056,30
1.528,15

6.112,60
611,26

203,75

305,63

-

-

-

-

1.222,52
-

-

-

-

611,26
203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75
Comércio varejista de doces, balas, bombons e
semelhantes
Comércio varejista de carnes e pescados - açougues
e peixarias
Comércio varejista de carnes - açougues

2.445,04

1.222,52

Comércio varejista de laticínios e frios
305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

-

-

1.222,52
-

-

611,26
203,75

305,63

Peixaria

1.222,52
611,26

Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

203,75
-

305,63
-

271,67
-

407,51
-

203,75

305,63

-

-

203,75

305,63

Tabacaria

815,01
611,26

1.222,52
1.630,03
1.222,52

-

-

611,26

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente
Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores

473

1.222,52
407,51

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos
ou magazines
Comércio varejista de produtos alimentícios,
bebidas e fumo
Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio,
doces, balas e semelhantes
Padaria e confeitaria com predominância de
produção própria

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral
ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente; produtos do fumo

47.29-6

474

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância de insumos agropecuários
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem
predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários

Comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de material de construção

396

1.222,52
611,26

203,75

305,63

-

-

-

-

1.222,52

-

-

-

-

2.037,53
679,18

1.018,77

-

-

271,67
-

407,51
-

4.075,07
815,01
-

1.630,03
-

47.41-5
4741-5/00
47.42-3
4742-3/00
47.43-1
4743-1/00
47.44-0
4744-0/01
4744-0/02
4744-0/03
4744-0/04
4744-0/05
4744-0/99
475

Comércio varejista de tintas e materiais para
pintura
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de vidros
Comércio varejista de vidros
Comércio varejista de ferragens, madeira e
materiais de construção
Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7
4754-7/01
4754-7/02
4754-7/03
47.55-5
4755-5/01
4755-5/02

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista especializado de móveis,
colchoaria e artigos de iluminação
Comércio varejista de móveis

203,75

305,63

-

-

4759-8/01

Comércio varejista de artigos de uso doméstico não
especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e
persianas

397

1.222,52
1.222,52

-

1.222,52

305,63

1.222,52

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

-

-

-

-

1.222,52
-

-

-

-

815,01
271,67

407,51

-

-

271,67

407,51

-

-

271,67

407,51

-

-

1.630,03
-

-

815,01
1.630,03
-

-

815,01
1.630,03

-

-

1.018,77
509,38

2.037,53
1.018,77

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

-

-

2.037,53
-

-

611,26
305,63

1.222,52
611,26

203,75

Comércio varejista especializado de peças e acessórios
para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto informática e comunicação

-

611,26

203,75

4757-1/00

611,26

305,63

Comercio varejista de artigos de armarinho

4756-3/00

1.222,52
611,26

611,26

339,59
Comércio varejista especializado de tecidos e
artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista de tecidos

-

611,26

Comércio varejista de artigos de iluminação

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.59-8

305,63
-

339,59

Comércio varejista especializado de instrumentos
musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de instrumentos
musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de peças e acessórios
para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto informática e comunicação

47.57-1

203,75
-

Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755-5/03
47.56-3

-

203,75

4752-1/00

4753-9/00

305,63

-

203,75

Comércio varejista especializado de equipamentos
de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de equipamentos
de telefonia e comunicação

47.53-9

203,75

Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos
e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não
especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em
geral
Comércio varejista de equipamentos de informática
e comunicação; equipamentos e artigos de uso
doméstico

611,26

203,75

4751-2/00
47.52-1

-

Comércio varejista de madeira e artefatos

Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática

47.51-2

-

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

-

-

203,75

305,63

-

-

203,75

305,63

-

-

203,75

305,63

1.222,52
-

-

611,26
1.222,52
-

-

611,26
1.222,52

-

-

611,26
1.222,52

4759-8/99

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos
e esportivos
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e
papelaria

476
47.61-0
4761-0/01
4761-0/02
4761-0/03
47.62-8
4762-8/00
47.63-6
4763-6/01
4763-6/02
4763-6/03
4763-6/04
4763-6/05
477

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Comércio varejista de artigos recreativos e
esportivos
Comércio varejista de brinquedos e artigos
recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos

Comércio varejista de medicamentos veterinários

4772-5/00

Comércio varejista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.74-1
4774-1/00

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de produtos novos não especificados
anteriormente e de produtos usados

478
47.81-4
4781-4/00
47.82-2

Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios
Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

4782-2/01
4782-2/02
47.83-1
4783-1/01
4783-1/02
47.84-9
4784-9/00

-

-

-

-

-

203,75

305,63
305,63

203,75
-

305,63
-

203,75

305,63

-

-

611,26

1.222,52
1.222,52

-

-

611,26
203,75

305,63

1.222,52
611,26

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

-

-

-

-

-

-

-

-

203,75

305,63

1.222,52

611,26
1.222,52
611,26
203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

-

-

203,75

305,63

-

-

1.222,52
-

-

611,26
1.222,52
-

-

611,26
203,75

305,63

-

-

271,67

407,51

-

-

-

-

1.222,52
815,01

1.630,03

-

-

-

-

611,26
203,75

305,63

-

-

1.222,52
-

-

611,26
203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75
-

305,63
-

407,51

611,26

Comércio varejista de artigos de relojoaria
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1.222,52
611,26

Comércio varejista de artigos de viagem

Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo
(GLP)
Comércio varejista distribuidor de gás liquefeito de
petróleo (GLP)

1.222,52
611,26

Comércio varejista de calçados

Comércio varejista de jóias e relógios
Comércio varejista de artigos de joalheria

1.222,52

611,26

203,75
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e
acessórios
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e
camping
Comércio varejista de embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios
Comércio varejista de produtos farmacêuticos,
perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e
ortopédicos

4771-7/04

4773-3/00

-

203,75

4771-7/03

47.73-3

-

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de produtos farmacêuticos
homeopáticos

47.72-5

-

Comércio varejista de jornais e revistas

4771-7/02

4771-7/01

305,63

Comércio varejista de livros

Comércio varejista de produtos farmacêuticos para
uso humano e veterinário
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem
manipulação de fórmulas
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com
manipulação de fórmulas

47.71-7

611,26
203,75

1.222,52

1.222,52
2.445,04

1.222,52
407,51

611,26

-

-

1.901,70

2.852,55

2.445,04
-

-

3.260,06
11.410,19

4784-9/01
47.85-7
4785-7/01
4785-7/99
47.89-0
4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/04
4789-0/05
4789-0/06
4789-0/07
4789-0/08
4789-0/09
4789-0/99
479
47.90-3
H
49
491
49.11-6
4911-6/00
49.12-4
4912-4/01
4912-4/02
4912-4/03
492

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo
(GLP)
Comércio varejista de artigos usados
Comércio varejista de antigüidades

4921-3/01
4921-3/02

49.22-1

4922-1/01
4922-1/02
4922-1/03
49.23-0
4923-0/01
4923-0/02
49.24-8
4924-8/00
49.29-9

815,01

-

-

203,75

305,63

Comércio varejista de outros artigos usados
Comércio varejista de outros produtos novos não
especificados anteriormente
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e
artesanatos
Comércio varejista de plantas e flores naturais

203,75

305,63

-

-

203,75

Comércio varejista de artigos fotográficos e para
filmagem
Comércio varejista de armas e munições

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO
TRANSPORTE TERRESTRE
Transporte ferroviário e metroferroviário
Transporte ferroviário de carga
Transporte ferroviário de carga
Transporte metroferroviário de passageiros
Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal
e interestadual
Transporte ferroviário de passageiros municipal e em
região metropolitana
Transporte metroviário
Transporte rodoviário de passageiros

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, municipal
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e
internacional
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região
metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, interestadual
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, internacional
Transporte rodoviário de táxi
Serviço de táxi
Serviço de transporte de passageiros - locação de
automóveis com motorista
Transporte escolar
Transporte escolar
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento, e outros transportes
rodoviários não especificados anteriormente
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1.222,52
-

-

305,63

1.222,52

305,63

1.222,52
611,26

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

1.222,52
611,26

203,75
Comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente
Comércio ambulante e outros tipos de comércio
varejista
Comércio ambulante e outros tipos de comércio
varejista

1.222,52

611,26
203,75

Comércio varejista de equipamentos para escritório

-

611,26

203,75

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e
alimentos para animais de estimação
Comércio varejista de produtos saneantes
domissanitários
Comércio varejista de fogos de artifício e artigos
pirotécnicos

3.260,06
611,26
611,26

Comércio varejista de objetos de arte

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com
itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

49.21-3

1.630,03
543,34

305,63

1.222,52
611,26

203,75

305,63

-

-

-

1.222,52
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

950,85

1.426,27

2.852,55
5.705,10
2.852,55
950,85

1.426,27

-

-

950,85

1.426,27

950,85

1.426,27

5.705,10

-

-

2.852,55
5.705,10
2.852,55
5.705,10
2.852,55
950,85

1.426,27

-

-

950,85

1.426,27

5.705,10
2.852,55

5.705,10

2.852,55
950,85

1.426,27

-

-

679,18

1.018,77

-

-

5.705,10
2.037,53

4.075,07

-

-

4929-9/01
4929-9/02
4929-9/03
4929-9/04
4929-9/99
493
49.30-2
4930-2/01
4930-2/02
4930-2/03
4930-2/04

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento, municipal
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e
internacional
Organização de excursões em veículos rodoviários
próprios, municipal
Organização de excursões em veículos rodoviários,
próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
Outros transportes rodoviários de passageiros não
especificados anteriormente
Transporte rodoviário de carga
Transporte rodoviário de carga
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, municipal
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

2.852,55
950,85

1.426,27

5.705,10
2.852,55

950,85

1.426,27

950,85

1.426,27

5.705,10
2.852,55
5.705,10
3.260,06

1.086,69

1.630,03

950,85

1.426,27

-

-

950,85

1.426,27

6.520,11
2.852,55
5.705,10
2.852,55

5.705,10

3.260,06
1.086,69

1.630,03

1.086,69

1.630,03

Transporte rodoviário de produtos perigosos

6.520,11
3.260,06

Transporte rodoviário de mudanças

6.520,11
3.260,06

1.086,69
-

1.630,03
-

1.086,69
-

1.630,03
-

1.086,69
-

1.630,03
-

-

6.520,11
-

Transporte marítimo de cabotagem e longo curso

-

-

-

-

Transporte marítimo de cabotagem
Transporte marítimo de cabotagem - Carga

-

-

-

-

5011-4/02

Transporte marítimo de cabotagem - passageiros

-

-

-

-

5012-2/01

Transporte marítimo de longo curso
Transporte marítimo de longo curso - Carga

-

-

-

-

5012-2/02

Transporte marítimo de longo curso - Passageiros

-

-

-

-

-

-

3.260,06

-

5021-1/01

Transporte por navegação interior
Transporte por navegação interior de carga
Transporte por navegação interior de carga,
municipal, exceto travessia
Transporte por navegação interior de carga,
intermunicipal, interestadual e internacional, exceto
travessia

1.086,69

1.630,03

494
49.40-0
4940-0/00
495
49.50-7
4950-7/00
50

Transporte dutoviário
Transporte dutoviário
Transporte dutoviário
Trens turísticos, teleféricos e similares
Trens turísticos, teleféricos e similares
Trens turísticos, teleféricos e similares
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

501
50.11-4
5011-4/01

50.12-2

502
50.21-1

1.630,03

Transporte por navegação interior de passageiros
em linhas regulares

-

-

5022-0/01

Transporte por navegação interior de passageiros em
linhas regulares, municipal, exceto travessia

1.086,69

1.630,03

5022-0/02

Transporte por navegação interior de passageiros em
linhas regulares, intermunicipal, interestadual e
internacional, exceto travessia

1.086,69

1.630,03

5030-1/01
5030-1/02

Navegação de apoio
Navegação de apoio
Navegação de apoio marítimo
Navegação de apoio portuário
Outros transportes aquaviários
Transporte por navegação de travessia

-

-

5091-2/01

Transporte por navegação de travessia, municipal

950,85

1.426,27

50.22-0

503
50.30-1

509
50.91-2

5091-2/02
50.99-8
5099-8/01
5099-8/99

Transporte por navegação de travessia,
intermunicipal
Transportes aquaviários não especificados
anteriormente
Transporte aquaviário para passeios turísticos
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6.520,11
-

6.520,11
6.520,11

-

-

3.260,06
6.520,11
3.260,06
6.520,11
2.852,55

5.705,10

2.852,55
950,85

1.426,27

-

-

5.705,10
-

-

2.037,53
679,18

Outros transportes aquaviários não especificados
anteriormente

3.260,06

6.520,11
-

3.260,06
1.086,69

5021-1/02

3.260,06

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

4.075,07

51
511
51.11-1
5111-1/00
51.12-9
5112-9/01
5112-9/99
512
51.20-0
5120-0/00
513
51.30-7
5130-7/00
52
521
52.11-7
5211-7/01
5211-7/02
5211-7/99
52.12-5
5212-5/00
522
52.21-4
5221-4/00
52.22-2
5222-2/00
52.23-1
5223-1/00
52.29-0
5229-0/01
5229-0/02
5229-0/99
523
52.31-1
5231-1/01
5231-1/02
52.32-0
5232-0/00
52.39-7
5239-7/00
524
52.40-1
5240-1/01
5240-1/99
525
52.50-8
5250-8/01
5250-8/02

TRANSPORTE AÉREO
Transporte aéreo de passageiros
Transporte aéreo de passageiros regular
Transporte aéreo de passageiros regular
Transporte aéreo de passageiros não-regular
Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com
tripulação
Outros serviços de transporte aéreo de passageiros
não-regular
Transporte aéreo de carga
Transporte aéreo de carga
Transporte aéreo de carga
Transporte espacial
Transporte espacial
Transporte espacial
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES
AUXILIARES DOS
TRANSPORTES
Armazenamento, carga e descarga
Armazenamento
Armazéns gerais - emissão de warrant

-

-

950,85
-

1.426,27
-

950,85

1.426,27

2.852,55
2.852,55

5.705,10
5.705,10

2.852,55
950,85

1.426,27

-

-

950,85
-

1.426,27
-

-

5.705,10
-

-

-

-

-

-

-

2.852,55

-

950,85

1.426,27

Guarda-móveis

5.705,10
2.852,55

-

5.705,10
2.852,55

950,85
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto
armazéns gerais e guarda-móveis
Carga e descarga
Carga e descarga
Atividades auxiliares dos transportes terrestres
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e
serviços relacionados
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e
serviços relacionados
Terminais rodoviários e ferroviários
Terminais rodoviários e ferroviários
Estacionamento de veículos
Estacionamento de veículos
Atividades auxiliares dos transportes terrestres não
especificadas anteriormente
Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive
centrais de chamada
Serviços de reboque de veículos

5.705,10
2.852,55

950,85

1.426,27

-

-

950,85
-

1.426,27
-

-

-

5.705,10
2.852,55

-

-

5.705,10
-

-

-

2.852,55
950,85

1.426,27

-

-

950,85
-

1.426,27
-

950,85

1.426,27

-

-

950,85

1.426,27

5.705,10
2.852,55
2.852,55

5.705,10
5.705,10

-

-

2.852,55
5.705,10
2.852,55
950,85

Outras atividades auxiliares dos transportes
terrestres não especificadas anteriormente

1.426,27

1.426,27

5.705,10
2.852,55

950,85

1.426,27

Atividades auxiliares dos transportes aquaviários

-

-

-

-

Gestão de portos e terminais
Administração da infra-estrutura portuária
Operações de terminais

-

-

2.852,55

-

950,85
-

1.426,27
-

-

-

Atividades de agenciamento marítimo
Atividades de agenciamento marítimo
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários
não especificadas anteriormente
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não
especificadas anteriormente
Atividades auxiliares dos transportes aéreos
Atividades auxiliares dos transportes aéreos
Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
Atividades relacionadas à organização do
transporte de carga
Atividades relacionadas à organização do transporte
de carga
Comissaria de despachos
Atividades de despachantes aduaneiros
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5.705,10

-

5.705,10
-

-

-

2.852,55
950,85

1.426,27

-

-

950,85

1.426,27

5.705,10
2.852,55

5.705,10

2.852,55
950,85

1.426,27

5.705,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5250-8/03
5250-8/04
5250-8/05

Agenciamento de cargas, exceto para o transporte
marítimo
Organização logística do transporte de carga

531
53.10-5
5310-5/01
5310-5/02
532
53.20-2
5320-2/01
5320-2/02
I
55
551
55.10-8
5510-8/01
5510-8/02
5510-8/03

Atividades de Correio
Atividades de Correio
Atividades do Correio Nacional

55.90-6
5590-6/01
5590-6/02
5590-6/03
5590-6/99
56
561
56.11-2
5611-2/01
5611-2/02
5611-2/03
56.12-1
5612-1/00
562
56.20-1
5620-1/01
5620-1/02
5620-1/03
5620-1/04
J

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
ALOJAMENTO
Hotéis e similares
Hotéis e similares
Hotéis

581
58.11-5
5811-5/00
58.12-3

5.705,10
2.852,55

950,85
-

1.426,27
-

679,18

1.018,77

2.037,53

5.705,10
4.075,07

2.037,53
679,18
-

1.018,77
-

407,51

679,18

1.358,36

4.075,07
2.716,71

1.358,36
407,51
-

679,18
-

679,18

1.018,77

Apart-hotéis

2.037,53

2.716,71
4.075,07

2.037,53
679,18

1.018,77

Motéis

4.075,07
2.037,53

Outros tipos de alojamento não especificados
anteriormente
Albergues, exceto assistenciais

679,18

1.018,77

-

-

-

-

4.075,07
-

-

-

-

1.222,52
407,51

611,26

Campings

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Pensões (alojamento)

2.445,04
1.222,52

407,51
Outros alojamentos não especificados anteriormente
ALIMENTAÇÃO
Restaurantes e outros serviços de alimentação e
bebidas
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços
de alimentação e bebidas
Restaurantes e similares

Serviços ambulantes de alimentação
Serviços ambulantes de alimentação
Serviços de catering, bufê e outros serviços de
comida preparada
Serviços de catering, bufê e outros serviços de
comida preparada
Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas
Serviços de alimentação para eventos e recepções bufê
Cantinas - serviços de alimentação privativos

Edição de livros, jornais, revistas e outras
atividades de edição
Edição de livros
Edição de livros
Edição de jornais

402

2.445,04

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.445,04

-

-

815,01
407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67
-

407,51
-

271,67

407,51

-

-

-

-

-

-

-

-

271,67

407,51

815,01

1.630,03
1.630,03

815,01
1.630,03
815,01
271,67

407,51

1.630,03
815,01

271,67
Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para consumo domiciliar
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

611,26
1.222,52

271,67
Bares e outros estabelecimentos especializados em
servir bebidas
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

58

1.426,27

Atividades de franqueadas do Correio Nacional
Atividades de malote e de entrega
Atividades de malote e de entrega
Serviços de malote não realizados pelo Correio
Nacional
Serviços de entrega rápida

5.705,10
2.852,55

950,85

Outros tipos de alojamento não especificados
anteriormente

559

1.426,27

Operador de transporte multimodal - OTM
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53

2.852,55
950,85

407,51

1.630,03
815,01

271,67

407,51

-

-

-

1.630,03
-

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

-

2.445,04
-

5812-3/00
58.13-1
5813-1/00
58.19-1
5819-1/00
582
58.21-2
5821-2/00
58.22-1
5822-1/00
58.23-9
5823-9/00
58.29-8
5829-8/00

59
591
59.11-1
5911-1/01
5911-1/02
5911-1/99
59.12-0
5912-0/01
5912-0/02
5912-0/99

Edição de jornais

1.222,52

Edição de revistas
Edição de revistas
Edição de cadastros, listas e de outros produtos
gráficos
Edição de cadastros, listas e de outros produtos
gráficos
Edição integrada à impressão de livros, jornais,
revistas e outras publicações
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de jornais
Edição integrada à impressão de jornais
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e
de outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e
de outros produtos gráficos
ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS,
PRODUÇÃO DEVÍDEOS E DE PROGRAMAS DE
TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE
MÚSICA
Atividades cinematográficas, produção de vídeos e
de programas de televisão
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos
e de programas de televisão
Estúdios cinematográficos

5913-8/00
59.14-6
5914-6/00

59.20-1
5920-1/00
60
601
60.10-1
6010-1/00
602
60.21-7
6021-7/00
60.22-5
6022-5/01

407,51

611,26

-

-

Atividades de pós-produção cinematográfica, de
vídeos e de programas de televisão
Serviços de dublagem

Distribuição cinematográfica, de vídeo e de
programas de televisão
Atividades de exibição cinematográfica
Atividades de exibição cinematográfica

Atividades de gravação de som e de edição de
música
Atividades de gravação de som e de edição de
música
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
Atividades de rádio
Atividades de rádio
Atividades de rádio
Atividades de televisão
Atividades de televisão aberta
Atividades de televisão aberta
Programadoras e atividades relacionadas à
televisão por assinatura
Programadoras

-

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

-

-

2.445,04

1.222,52
1.222,52

2.445,04
2.445,04
2.445,04

-

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.445,04

-

-

2.037,53
1.018,77

4.075,07
2.037,53

1.018,77

4.075,07
2.037,53

679,18

1.018,77

-

-

4.075,07

-

-

1.630,03
815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

-

-

543,34

815,01

3.260,06

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

271,67
-

407,51
-

1.901,70

2.852,55

-

-

-

-

1.630,03
3.260,06
2.037,53

4.075,07

1.222,52
2.445,04
815,01
3.260,06

1.630,03
11.410,19

-

-

815,01
271,67

403

2.445,04
-

611,26

543,34
Serviços de mixagem sonora em produção
audiovisual
Atividades de pós-produção cinematográfica, de
vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente

2.445,04
-

407,51

679,18
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e
de programas de televisão não especificadas
anteriormente

1.222,52

1.222,52

679,18

Atividades de gravação de som e de edição de
música

592

611,26
-

Produção de filmes para publicidade

Distribuição cinematográfica, de vídeo e de
programas de televisão

59.13-8

407,51
-

407,51

1.630,03

6022-5/02
61
611
61.10-8
6110-8/01
6110-8/02
6110-8/03
6110-8/99
612
61.20-5
6120-5/01
6120-5/02
6120-5/99
613
61.30-2
6130-2/00

61.41-8

6142-6/00

Operadoras de televisão por assinatura por
microondas
Operadoras de televisão por assinatura por
microondas
Operadoras de televisão por assinatura por satélite
Operadoras de televisão por assinatura por satélite
Outras atividades de telecomunicações
Outras atividades de telecomunicações

619
61.90-6
6190-6/01
6190-6/02
6190-6/99
62
620
62.01-5
6201-5/00
62.02-3
6202-3/00
62.03-1
6203-1/00
62.04-0
6204-0/00
62.09-1
6209-1/00

-

-

2.716,71

4.075,07

Provedores de acesso às redes de comunicações
Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
Outras atividades de telecomunicações não
especificadas anteriormente
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
DAINFORMAÇÃO
Atividades dos serviços de tecnologia da
informação
Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda
Desenvolvimento de programas de computador sob
encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO
Tratamento de dados, hospedagem na internet e
outras atividades relacionadas

404

11.410,19
8.150,14

16.300,28

8.150,14
2.716,71

4.075,07

16.300,28
8.150,14

4.075,07

16.300,28
8.150,14

2.716,71

4.075,07

-

-

2.716,71

4.075,07

16.300,28
8.150,14

16.300,28

8.150,14
2.716,71

Serviços de telecomunicações sem fio não
especificados anteriormente
Telecomunicações por satélite
Telecomunicações por satélite
Telecomunicações por satélite

Operadoras de televisão por assinatura por cabo

6143-4/00

2.852,55

Serviço móvel especializado - SME

6141-8/00

61.43-4

5.705,10
1.901,70

2.716,71
Serviços de telecomunicações por fio não
especificados anteriormente
Telecomunicações sem fio
Telecomunicações sem fio
Telefonia móvel celular

Operadoras de televisão por assinatura por cabo

61.42-6

631

Serviços de redes de transportes de
telecomunicações - SRTT
Serviços de comunicação multimídia - SCM

Operadoras de televisão por assinatura

614

63

Atividades relacionadas à televisão por assinatura,
exceto programadoras
TELECOMUNICAÇÕES
Telecomunicações por fio
Telecomunicações por fio
Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

4.075,07

16.300,28
8.150,14

2.716,71

4.075,07

-

-

2.716,71
-

4.075,07
-

-

-

16.300,28
8.150,14

-

-

16.300,28
-

-

-

8.150,14
2.716,71

4.075,07

-

-

16.300,28
-

-

8.150,14
2.716,71

4.075,07

-

-

2.716,71

4.075,07

-

-

2.716,71

4.075,07

16.300,28
-

-

8.150,14
16.300,28
8.150,14

16.300,28

8.150,14
2.716,71

4.075,07

16.300,28
8.150,14

2.716,71

4.075,07

16.300,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

543,34

815,01

-

-

1.630,03
3.260,06
-

-

1.630,03
543,34

815,01

-

-

3.260,06
-

-

1.630,03
543,34

815,01

-

-

543,34

815,01

-

-

3.260,06
1.630,03

3.260,06

-

-

1.630,03
543,34

815,01

3.260,06

-

-

-

-

-

-

-

-

Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.11-9

6311-9/00
63.19-4
6319-4/00
639
63.91-7
6391-7/00
63.99-2
6399-2/00
K
64
641
64.10-7
6410-7/00
642
64.21-2
6421-2/00
64.22-1
6422-1/00
64.23-9
6423-9/00
64.24-7
6424-7/01
6424-7/02
6424-7/03
6424-7/04
643
64.31-0
6431-0/00
64.32-8
6432-8/00
64.33-6
6433-6/00
64.34-4
6434-4/00
64.35-2
6435-2/01
6435-2/02
6435-2/03
64.36-1
6436-1/00
64.37-9
6437-9/00
64.38-7

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação
e serviços de hospedagem na internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços
de informação na internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na internet
Outras atividades de prestação de serviços de
informação
Agências de notícias
Agências de notícias
Outras atividades de prestação de serviços de
informação não especificadas anteriormente
Outras atividades de prestação de serviços de
informação não especificadas anteriormente
ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E
SERVIÇOSRELACIONADOS
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
Banco Central
Banco Central
Banco Central
Intermediação monetária - depósitos à vista
Bancos comerciais
Bancos comerciais
Bancos múltiplos, com carteira comercial
Bancos múltiplos, com carteira comercial
Caixas econômicas
Caixas econômicas
Crédito cooperativo
Bancos cooperativos

-

-

543,34

815,01

-

-

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

10.187,67

-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89

5.093,84

3.260,06

10.187,67
10.187,67
10.187,67
10.187,67

20.375,35
20.375,35
20.375,35
20.375,35
20.375,35

10.187,67
5.093,84

20.375,35
10.187,67

5.093,84

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

-

-

-

-

-

-

10.187,67

-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89

5.093,84

20.375,35

10.187,67
10.187,67
10.187,67
10.187,67

20.375,35
20.375,35
20.375,35
20.375,35
20.375,35

10.187,67
3.395,89

405

-

815,01

5.093,84

Companhias hipotecárias

Bancos de câmbio e outras instituições de
intermediação não-monetária

2.445,04
-

543,34

Associações de poupança e empréstimo

Sociedades de crédito, financiamento e
investimento - financeiras
Sociedades de crédito, financiamento e investimento
- financeiras
Sociedades de crédito ao microempreendedor
Sociedades de crédito ao microempreendedor

3.260,06

1.630,03

3.395,89

Crédito imobiliário
Sociedades de crédito imobiliário

-

815,01

Cooperativas de crédito rural

Agências de fomento
Agências de fomento

-

543,34

3.395,89

Bancos de desenvolvimento
Bancos de desenvolvimento

3.260,06

1.630,03

Cooperativas de crédito mútuo

Bancos de investimento
Bancos de investimento

-

1.630,03

Cooperativas centrais de crédito

Intermediação não-monetária - outros
instrumentos de captação
Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Bancos múltiplos, sem carteira comercial

-

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

-

-

20.375,35
-

-

10.187,67
3.395,89

5.093,84

-

-

3.395,89

5.093,84

-

-

20.375,35
10.187,67

20.375,35

-

-

6438-7/01
6438-7/99
644
64.40-9
6440-9/00
645
64.50-6
6450-6/00
646
64.61-1
6461-1/00
64.62-0
6462-0/00
64.63-8

10.187,67
3.395,89

Outras instituições de intermediação não-monetária
Arrendamento mercantil
Arrendamento mercantil
Arrendamento mercantil
Sociedades de capitalização
Sociedades de capitalização
Sociedades de capitalização
Atividades de sociedades de participação
Holdings de instituições financeiras
Holdings de instituições financeiras
Holdings de instituições não-financeiras
Holdings de instituições não-financeiras
Outras sociedades de participação, exceto holdings

6463-8/00
647
64.70-1
6470-1/01
6470-1/02
6470-1/03

Outras sociedades de participação, exceto holdings
Fundos de investimento
Fundos de investimento
Fundos de investimento, exceto previdenciários e
imobiliários
Fundos de investimento previdenciários

64.91-3
6491-3/00
64.92-1
6492-1/00
64.93-0
6493-0/00
64.99-9
6499-9/01
6499-9/02
6499-9/03
6499-9/04
6499-9/05
6499-9/99
65
651
65.11-1
6511-1/01
6511-1/02
65.12-0
6512-0/00
652
65.20-1
6520-1/00
653
65.30-8
6530-8/00

5.093,84

3.395,89

5.093,84

-

-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89

5.093,84

-

-

3.395,89

5.093,84

-

-

3.395,89

5.093,84

Securitização de créditos
Securitização de créditos
Administração de consórcios para aquisição de bens
e direitos
Administração de consórcios para aquisição de bens
e direitos
Outras atividades de serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Clubes de investimento

20.375,35
-

20.375,35

10.187,67

20.375,35
20.375,35

-

-

-

-

-

-

10.187,67

-

3.395,89
-

5.093,84
-

3.395,89

5.093,84

-

-

3.395,89

5.093,84

20.375,35

-

-

3.395,89

5.093,84

10.187,67

20.375,35
20.375,35

-

-

10.187,67
20.375,35
-

-

10.187,67
20.375,35
10.187,67
5.093,84

20.375,35
10.187,67

5.093,84

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

Concessão de crédito pelas OSCIP

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

-

-

-

-

-

-

6.112,60

-

2.037,53

3.056,30

Planos de auxílio-funeral

406

20.375,35
-

5.093,84

3.395,89

Previdência complementar

20.375,35
-

3.395,89

Caixas de financiamento de corporações

Resseguros
Resseguros
Resseguros

10.187,67

20.375,35
-

10.187,67

3.395,89

Seguros-saúde
Seguros-saúde
Seguros-saúde

10.187,67

5.093,84

Fundo garantidor de crédito

Seguros não-vida
Seguros não-vida

10.187,67

-

10.187,67

Sociedades de investimento

Outras atividades de serviços financeiros não
especificadas anteriormente
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
Seguros de vida e não-vida
Seguros de vida
Seguros de vida

20.375,35
10.187,67

10.187,67

3.395,89

Sociedades de fomento mercantil -factoring
Sociedades de fomento mercantil - factoring

20.375,35
10.187,67

Fundos de investimento imobiliários
Atividades de serviços financeiros não
especificadas anteriormente

649

654

Bancos de câmbio

20.375,35

12.225,21
6.112,60

2.037,53
-

3.056,30
-

2.037,53
-

3.056,30
-

2.037,53
-

3.056,30
-

2.037,53
-

3.056,30
-

6.112,60
6.112,60
6.112,60
-

12.225,21
12.225,21
12.225,21
12.225,21
-

65.41-3
6541-3/00
65.42-1
6542-1/00
655
65.50-2
6550-2/00

661
66.11-8
6611-8/01
6611-8/02
6611-8/03
6611-8/04
66.12-6
6612-6/01
6612-6/02
6612-6/03
6612-6/04
6612-6/05
66.13-4
6613-4/00
66.19-3
6619-3/01
6619-3/02
6619-3/03
6619-3/04
6619-3/05
6619-3/99

-

2.037,53
-

3.056,30
-

2.037,53
-

3.056,30
-

2.037,53

3.056,30

-

-

-

-

Atividades auxiliares dos serviços financeiros
Administração de bolsas e mercados de balcão
organizados
Bolsa de valores
Bolsa de mercadorias
Bolsa de mercadorias e futuros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administração de mercados de balcão organizados

-

-

-

-

-

-

-

-

3.395,89

5.093,84

Previdência complementar aberta
Previdência complementar aberta
Planos de saúde
Planos de saúde
Planos de saúde

Atividades de intermediários em transações de
títulos, valores mobiliários e mercadorias
Corretoras de títulos e valores mobiliários

66.21-5
6621-5/01
6621-5/02
66.22-3
6622-3/00
66.29-1

6629-1/00
663
66.30-4
6630-4/00

6.112,60
6.112,60
6.112,60

12.225,21
12.225,21
12.225,21

10.187,67

Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

Corretoras de câmbio

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

Corretoras de contratos de mercadorias

Administração de cartões de crédito
Administração de cartões de crédito
Atividades auxiliares dos serviços financeiros não
especificadas anteriormente
Serviços de liquidação e custódia

5.093,84

3.395,89

5.093,84

-

-

3.395,89

5.093,84

-

-

20.375,35
10.187,67

20.375,35

-

-

10.187,67
3.395,89

5.093,84

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

Representações de bancos estrangeiros

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

Caixas eletrônicos - Por unidade instalada

20.375,35
3.964,31

1.321,44

1.982,15

Operadoras de cartões de débito

7.928,61
10.187,67

3.395,89

Avaliação de riscos e perdas
Peritos e avaliadores de seguros

20.375,35
10.187,67

Correspondentes de instituições financeiras

Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros
não especificadas anteriormente

20.375,35
10.187,67

3.395,89
Agentes de investimentos em aplicações financeiras

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde

662

68

-

ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS
FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

66

L

Previdência complementar fechada
Previdência complementar fechada

5.093,84

20.375,35
10.187,67

3.395,89

5.093,84

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51

611,26

Auditoria e consultoria atuarial

20.375,35

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

2.445,04

Corretores e agentes de seguros, de planos de
previdência complementar e de saúde
Corretores e agentes de seguros, de planos de
previdência complementar e de saúde
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde não especificadas
anteriormente

407,51

611,26

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde não especificadas
anteriormente

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

Atividades de administração de fundos por
contrato ou comissão
Atividades de administração de fundos por contrato
ou comissão
Atividades de administração de fundos por contrato
ou comissão
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

407

-

-

1.222,52
2.445,04
1.222,52
2.445,04
1.222,52
2.445,04

1.222,52
2.445,04
-

-

681
68.10-2
6810-2/01
6810-2/02
682

Atividades imobiliárias de imóveis próprios
Atividades imobiliárias de imóveis próprios
Compra e venda de imóveis próprios

6821-8/01
6821-8/02
68.22-6

Intermediação na compra, venda e aluguel de
imóveis
Corretagem na compra e venda e avaliação de
imóveis
Corretagem no aluguel de imóveis
Gestão e administração da propriedade imobiliária

6822-6/00
M
69
691
69.11-7
6911-7/01
6911-7/02
6911-7/03
69.12-5
6912-5/00
692
69.20-6
6920-6/01
6920-6/02
70
701
70.10-7
702
70.20-4
7020-4/00

71
711
71.11-1
7111-1/00
71.12-0
7112-0/00
71.19-7
7119-7/01
7119-7/02
7119-7/03
7119-7/04

-

543,34

815,01

Aluguel de imóveis próprios
Atividades imobiliárias por contrato ou comissão

68.21-8

-

Gestão e administração da propriedade imobiliária
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E
TÉCNICAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE
E DE
AUDITORIA
Atividades jurídicas
Atividades jurídicas, exceto cartórios
Serviços advocatícios

543,34

815,01

-

-

-

-

407,51

-

582,94

816,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51

611,26

2.331,75

2.445,04
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

-

-

-

-

1.222,52

2.445,04
2.445,04

-

-

-

-

1.222,52
611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

-

-

2.445,04
-

-

-

-

1.222,52
-

Atividades de consultoria em gestão empresarial

-

-

2.445,04
-

-

-

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

2.445,04

1.222,52

2.445,04
2.445,04

-

-

1.222,52

Atividades de estudos geológicos

2.445,04
1.222,52

407,51

408

2.445,04
1.165,88

-

Serviços de desenho técnico relacionados à
arquitetura e engenharia
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança
do trabalho

2.445,04

611,26

Atividades de consultoria em gestão empresarial

Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e
engenharia
Serviços de cartografia, topografia e geodésia

-

-

611,26

Serviços de engenharia
Serviços de engenharia

-

611,26

407,51

SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA;
TESTES
E ANÁLISES TÉCNICAS
Serviços de arquitetura e engenharia e atividades
técnicas relacionadas
Serviços de arquitetura
Serviços de arquitetura

-

407,51

407,51

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica

3.260,06
-

1.222,52

407,51

Atividades de consultoria e auditoria contábil e
tributária
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
Sedes de empresas e unidades administrativas
locais
Sedes de empresas e unidades administrativas
locais

3.260,06

1.222,52

Agente de propriedade industrial

Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria
contábil e tributária
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria
contábil e tributária
Atividades de contabilidade

-

1.630,03

Atividades auxiliares da justiça

Cartórios
Cartórios

1.630,03

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04

7119-7/99
712
71.20-1
7120-1/00

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura não especificadas anteriormente
Testes e análises técnicas
Testes e análises técnicas
Testes e análises técnicas
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

72
721
72.10-0
7210-0/00
722
72.20-7
7220-7/00
73
731
73.11-4
7311-4/00
73.12-2
7312-2/00
73.19-0
7319-0/01
7319-0/02
7319-0/03
7319-0/04
7319-0/99
732
73.20-3
7320-3/00

Pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências sociais e humanas
Pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências sociais e humanas
Pesquisa e desenvolvimento experimental em
ciências sociais e humanas
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
Publicidade
Agências de publicidade
Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto
em veículos de comunicação
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto
em veículos de comunicação
Atividades de publicidade não especificadas
anteriormente
Criação de estandes para feiras e exposições

741
74.10-2
7410-2/01
7410-2/02
742
74.20-0
7420-0/01
7420-0/02
7420-0/03
7420-0/04
7420-0/05

74.90-1
7490-1/01
7490-1/02
7490-1/03

-

-

407,51
-

611,26
-

-

2.445,04
-

-

-

-

-

-

-

2.445,04

-

-

1.222,52

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

-

-

2.445,04
-

-

-

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

2.445,04
1.222,52

2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04
-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Marketing direto

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Consultoria em publicidade

Design e decoração de interiores
Design e decoração de interiores
Design

611,26

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51

611,26

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

2.445,04

2.445,04

1.222,52

2.445,04
2.445,04

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Serviços de microfilmagem

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

407,51

611,26

Serviços de tradução, interpretação e similares

2.445,04

1.222,52

Escafandria e mergulho

2.445,04
1.222,52

407,51

409

2.445,04
1.222,52

1.222,52

Filmagem de festas e eventos

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades
agrícolas e pecuárias

2.445,04
1.222,52

Decoração de interiores
Atividades fotográficas e similares
Atividades fotográficas e similares
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea
e submarina
Atividades de produção de fotografias aéreas e
submarinas
Laboratórios fotográficos

2.445,04
1.222,52

407,51
Outras atividades de publicidade não especificadas
anteriormente
Pesquisas de mercado e de opinião pública
Pesquisas de mercado e de opinião pública
Pesquisas de mercado e de opinião pública

Atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente

749

611,26

Promoção de vendas

OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS ETÉCNICAS

74

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04

7490-1/04
7490-1/05
7490-1/99
75
750
75.00-1
7500-1/00
N
77
771
77.11-0
7711-0/00
77.19-5
7719-5/01
7719-5/02
7719-5/99
772
77.21-7

Atividades de intermediação e agenciamento de serviços
e negócios em geral, exceto imobiliários
Agenciamento de profissionais para atividades
esportivas, culturais e artísticas
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
não especificadas anteriormente
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
Atividades veterinárias
Atividades veterinárias
Atividades veterinárias
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE
ATIVOS
INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
Locação de meios de transporte sem condutor
Locação de automóveis sem condutor
Locação de automóveis sem condutor
Locação de meios de transporte, exceto
automóveis, sem condutor
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para
fins recreativos
Locação de aeronaves sem tripulação

77.22-5
7722-5/00
77.23-3

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

7723-3/00
77.29-2
7729-2/01
7729-2/02
7729-2/03
7729-2/99
773
77.31-4
7731-4/00
77.32-2
7732-2/01
7732-2/02
77.33-1
7733-1/00
77.39-0
7739-0/01
7739-0/02
7739-0/03

611,26

407,51

611,26

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
Aluguel de objetos pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso
doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de material médico

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

339,59

509,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.018,77

-

339,59

509,38

-

-

2.445,04
1.018,77

2.037,53

2.037,53
-

-

1.018,77
339,59

509,38

2.037,53
1.018,77

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

-

-

-

-

-

-

-

-

339,59

509,38

2.037,53

-

-

339,59

509,38

-

-

1.018,77
2.037,53
1.018,77

2.037,53

-

-

1.018,77
339,59

509,38

-

-

339,59

509,38

2.037,53
-

-

1.018,77
2.037,53
1.018,77
339,59

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não
especificados anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos sem
operador
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem
operador
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem
operador
Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes

2.445,04
1.222,52

339,59
Locação de outros meios de transporte não
especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de objetos pessoais e domésticos
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7721-7/00

1.222,52
407,51

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

-

-

-

-

2.037,53
-

-

-

-

1.018,77
339,59

509,38

-

-

339,59

509,38

2.037,53
-

-

1.018,77

Aluguel de andaimes

2.037,53
1.018,77

Aluguel de máquinas e equipamentos para
escritórios
Aluguel de máquinas e equipamentos para
escritórios
Aluguel de máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração
de minérios e petróleo, sem operador
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e
hospitalares, sem operador
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de
uso temporário, exceto andaimes

410

339,59

509,38

-

-

2.037,53
-

-

1.018,77
339,59

509,38

-

-

2.037,53
-

-

1.018,77
339,59

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

2.037,53

7739-0/99
774
77.40-3
7740-3/00
78
781
78.10-8
7810-8/00
782
78.20-5
7820-5/00

Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Locação de mão-de-obra temporária
Locação de mão-de-obra temporária
Locação de mão-de-obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros
Fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros

783
78.30-2
7830-2/00
79
791
79.11-2
7911-2/00
79.12-1
7912-1/00
799
79.90-2
7990-2/00
80
801
80.11-1
8011-1/01
8011-1/02
80.12-9
8012-9/00
802
80.20-0
8020-0/00
803
80.30-7
8030-7/00
81
811
81.11-7
8111-7/00
81.12-5
8112-5/00
812
81.21-4
8121-4/00
81.22-2

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

Fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES
TURÍSTICOS ESERVIÇOS DE RESERVAS
Agências de viagens e operadores turísticos
Agências de viagens
Agências de viagens
Operadores turísticos
Operadores turísticos
Serviços de reservas e outros serviços de turismo
não especificados anteriormente
Serviços de reservas e outros serviços de turismo
não especificados anteriormente
Serviços de reservas e outros serviços de turismo
não especificados anteriormente
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E
INVESTIGAÇÃO
Atividades de vigilância, segurança privada e
transporte de valores
Atividades de vigilância e segurança privada
Atividades de vigilância e segurança privada

1.018,77
339,59

509,38

-

-

339,59

509,38

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18
-

1.018,77
-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

Atividades de monitoramento de sistemas de
segurança
Atividades de monitoramento de sistemas de
segurança
Atividades de monitoramento de sistemas de
segurança
Atividades de investigação particular
Atividades de investigação particular
Atividades de investigação particular
SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES
PAISAGÍSTICAS
Serviços combinados para apoio a edifícios
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais
Condomínios prediais
Condomínios prediais
Atividades de limpeza
Limpeza em prédios e em domicílios
Limpeza em prédios e em domicílios
Imunização e controle de pragas urbanas

411

1.018,77

2.037,53

1.222,52

2.445,04
2.445,04

1.222,52
2.445,04

2.037,53

4.075,07
4.075,07

2.037,53

Serviços de adestramento de cães de guarda
Atividades de transporte de valores
Atividades de transporte de valores

2.037,53

4.075,07

4.075,07
1.222,52

407,51
-

611,26
-

543,34

815,01

-

-

-

-

1.630,03

2.445,04
3.260,06

-

-

-

-

1.018,77
339,59

509,38

-

-

2.037,53

339,59

509,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

1.018,77

2.037,53

-

2.445,04
-

8122-2/00
81.29-0
8129-0/00
813
81.30-3
8130-3/00

Imunização e controle de pragas urbanas
Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente
Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente
Atividades paisagísticas
Atividades paisagísticas
Atividades paisagísticas
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO
ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS
PRESTADOS ÀS EMPRESAS

82
821
82.11-3
8211-3/00

Fotocópias, preparação de documentos e outros
serviços especializados de apoio administrativo

82.19-9
8219-9/01
8219-9/99
822
82.20-2
8220-2/00
823
82.30-0
8230-0/01
8230-0/02
829
82.91-1
8291-1/00
82.92-0
8292-0/00

Atividades de organização de eventos, exceto
culturais e esportivos
Atividades de organização de eventos, exceto
culturais e esportivos
Serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas

8299-7/07
8299-7/98
8299-7/99

-

-

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

485,79

680,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

407,51

611,26

2.445,04
971,56

1.943,12

1.222,52
2.445,04
1.222,52
407,51

611,26

407,51

611,26

2.445,04

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

2.445,04

1.222,52

Casas de festas e eventos

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas

-

-

-

-

Atividades de cobranças e informações cadastrais

-

-

-

-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

543,34

815,01

Atividades de cobranças e informações cadastrais
Envasamento e empacotamento sob contrato
Envasamento e empacotamento sob contrato

8299-7/02

8299-7/06

841

Atividades de teleatendimento
Atividades de teleatendimento
Atividades de teleatendimento

Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e
similares

8299-7/05

84

Preparação de documentos e serviços especializados
de apoio administrativo não especificados anteriormente

Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

8299-7/04

-

2.445,04

1.222,52

8299-7/01

8299-7/03

611,26

Fotocópias

Atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente

82.99-7

O

Serviços de escritório e apoio administrativo
Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo
Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo

1.222,52
407,51

Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

1.222,52
2.445,04
1.222,52

2.445,04

-

-

1.630,03
3.260,06
1.630,03
543,34

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

Leiloeiros independentes

3.260,06
1.630,03

543,34
Serviços de levantamento de fundos sob contrato

2.445,04

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

Casas lotéricas

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

Salas de acesso à internet
407,51

611,26

Outros não classificados

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E
SEGURIDADESOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E
SEGURIDADESOCIAL
Administração do estado e da política econômica e
social

412

2.445,04
1.222,52

407,51
Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas
anteriormente

3.260,06
1.222,52

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.11-6
8411-6/00
84.12-4
8412-4/00
84.13-2
8413-2/00
842
84.21-3
8421-3/00
84.22-1
8422-1/00
84.23-0
8423-0/00
84.24-8
8424-8/00
84.25-6
8425-6/00
843
84.30-2
8430-2/00
P
85
851
85.11-2
8511-2/00
85.12-1
8512-1/00
85.13-9
8513-9/00

Administração pública em geral
Administração pública em geral
Regulação das atividades de saúde, educação,
serviços culturais e outros serviços sociais
Regulação das atividades de saúde, educação,
serviços culturais e outros serviços sociais
Regulação das atividades econômicas
Regulação das atividades econômicas

85.20-1
8520-1/00
853
85.31-7
8531-7/00
85.32-5
8532-5/00
85.33-3
8533-3/00
854
85.41-4
8541-4/00
85.42-2
8542-2/00
855
85.50-3
8550-3/01
8550-3/02
859
85.91-1
8591-1/00
85.92-9

-

1.358,36

2.037,53

-

-

4.075,07

8.150,14

-

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

271,67
-

407,51
-

271,67
-

407,51
-

271,67
-

407,51
-

271,67
-

407,51
-

1.131,51
-

1.697,95
-

1.131,51
-

1.697,95
-

1.131,51

1.697,95

Educação profissional de nível técnico e tecnológico

-

-

-

-

Educação profissional de nível técnico
Educação profissional de nível técnico

-

-

815,01

-

271,67
-

407,51
-

271,67
-

407,51
-

271,67

407,51

Serviços coletivos prestados pela administração
pública
Relações exteriores
Relações exteriores
Defesa
Defesa
Justiça
Justiça
Segurança e ordem pública
Segurança e ordem pública
Defesa Civil
Defesa Civil
Seguridade social obrigatória
Seguridade social obrigatória
Seguridade social obrigatória
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Educação infantil e ensino fundamental
Educação infantil - creche
Educação infantil - creche
Educação infantil - pré-escola
Educação infantil - pré-escola
Ensino fundamental
Ensino fundamental
Ensino médio

852

-

Ensino médio
Ensino médio
Educação superior
Educação superior - graduação
Educação superior - graduação
Educação superior - graduação e pós-graduação
Educação superior - graduação e pós-graduação
Educação superior - pós-graduação e extensão
Educação superior - pós-graduação e extensão

Educação profissional de nível tecnológico
Educação profissional de nível tecnológico
Serviços auxiliares à educação
Atividades de apoio à educação
Administração de caixas escolares
Atividades de apoio à educação exceto caixas
escolares
Outras atividades de ensino
Ensino de esportes
Ensino de esportes
Ensino de arte e cultura

413

2.445,04
1.222,52

2.445,04

1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
1.222,52
815,01
815,01
815,01
815,01
3.395,89
3.395,89
3.395,89

2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
2.445,04
1.630,03
1.630,03
1.630,03
1.630,03
6.791,78
6.791,78
6.791,78

815,01
815,01

1.630,03
1.630,03
1.630,03

815,01
271,67

407,51

-

-

271,67
-

407,51
-

1.630,03
815,01
-

1.630,03
-

8592-9/01
8592-9/02
8592-9/03
8592-9/99
85.93-7
8593-7/00
85.99-6
8599-6/01
8599-6/02
8599-6/03
8599-6/04
8599-6/05
8599-6/99
Q
86
861
86.10-1

Ensino de dança

1.630,03
543,34

815,01

Ensino de artes cênicas, exceto dança

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

Ensino de música

3.260,06
1.630,03

543,34
Ensino de arte e cultura não especificado
anteriormente
Ensino de idiomas
Ensino de idiomas
Atividades de ensino não especificadas
anteriormente
Formação de condutores

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

-

-

543,34

815,01

-

-

3.260,06
1.630,03

3.260,06

-

-

1.630,03
543,34

815,01

Cursos de pilotagem

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

Treinamento em informática
543,34
Treinamento em desenvolvimento profissional e
gerencial
Cursos preparatórios para concursos

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34
Outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente
SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
Atividades de atendimento hospitalar
Atividades de atendimento hospitalar

3.260,06
1.630,03

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

-

-

3.260,06
2.852,55

-

8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto prontosocorro e unidades para atendimento a urgências

950,85

1.426,27

8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a urgências

950,85

1.426,27

-

-

-

-

-

-

1.528,15

-

679,18

1.018,77

862
86.21-6
8621-6/01
8621-6/02
86.22-4
8622-4/00
863
86.30-5
8630-5/01
8630-5/02
8630-5/03
8630-5/04
8630-5/06
8630-5/07
8630-5/99
864
86.40-2
8640-2/01
8640-2/02
8640-2/03
8640-2/04

Serviços móveis de atendimento a urgências e de
remoção de pacientes
Serviços móveis de atendimento a urgências
UTI móvel
Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto
por UTI móvel
Serviços de remoção de pacientes, exceto os
serviços móveis de atendimento a urgências
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços
móveis de atendimento a urgências
Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontólogos
Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontólogos
Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de procedimentos cirúrgicos
Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de exames complementares
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

2.852,55

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

3.056,30

-

-

-

-

3.056,30
-

-

1.528,15
3.056,30
-

-

-

-

1.528,15
679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

Serviços de vacinação e imunização humana

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

Atividades de reprodução humana assistida

3.056,30
1.528,15

679,18

Laboratórios de anatomia patológica e citológica

5.705,10

1.528,15

Atividade odontológica

Atividades de atenção ambulatorial não
especificadas anteriormente
Atividades de serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica
Atividades de serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica

5.705,10

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

3.056,30

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

1.528,15

Laboratórios clínicos

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

Serviços de diálise e nefrologia
679,18

1.018,77

Serviços de tomografia

3.056,30
1.528,15

679,18

414

3.056,30
1.528,15

1.018,77

3.056,30

8640-2/05
8640-2/06
8640-2/07
8640-2/08
8640-2/09
8640-2/10
8640-2/11
8640-2/12
8640-2/13

Serviços de diagnóstico por imagem com uso de
radiação ionizante, exceto tomografia
Serviços de ressonância magnética
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação
ionizante, exceto ressonância magnética
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG,
EEG e outros exames análogos
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos endoscopia e outros exames análogos
Serviços de quimioterapia

8650-0/03
8650-0/04
8650-0/05
8650-0/06
8650-0/07
8650-0/99
866
86.60-7
8660-7/00
869
86.90-9
8690-9/01
8690-9/02
8690-9/99

87

8711-5/01
8711-5/02
8711-5/03

679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15
3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15

1.018,77

3.056,30
1.528,15

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

Serviços de litotripcia

3.056,30
1.528,15

679,18

Atividades de profissionais da área de saúde,
exceto médicos e odontólogos
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto
médicos e odontólogos
Atividades de enfermagem

1.018,77

679,18

1.018,77

679,18

1.018,77

-

-

-

-

679,18
2.445,04

815,01

2.445,04
1.222,52

543,34

815,01

2.445,04
1.222,52

543,34

815,01

Atividades de terapia ocupacional

2.445,04
1.222,52

543,34

815,01

Atividades de fonoaudiologia

2.445,04
1.222,52

543,34

815,01

2.445,04
1.222,52

543,34

815,01

2.445,04
1.528,15

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

-

-

-

-

3.056,30
1.528,15

3.056,30

-

-

-

-

1.528,15
679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

Clínicas e residências geriátricas

3.056,30

1.528,15

Instituições de longa permanência para idosos

3.056,30
1.528,15

679,18

415

-

815,01

Atividades de fisioterapia

Atividades de assistência a deficientes físicos,
imunodeprimidos e convalescentes

-

1.222,52
543,34

Outras atividades de atenção à saúde humana não
especificadas anteriormente
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL,
PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E
PARTICULARES

3.056,30

1.222,52

Atividades de psicologia e psicanálise

Atividades de atenção à saúde humana não
especificadas anteriormente
Atividades de atenção à saúde humana não
especificadas anteriormente
Atividades de práticas integrativas e
complementares em saúde humana
Atividades de banco de leite humano

3.056,30
1.528,15

543,34

Atividades de terapia de nutrição enteral e
parenteral
Atividades de profissionais da área de saúde não
especificadas anteriormente
Atividades de apoio à gestão de saúde
Atividades de apoio à gestão de saúde
Atividades de apoio à gestão de saúde

3.056,30
1.528,15

Atividades de profissionais da nutrição

Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos,
imunodeprimidos e convalescentes prestadas em
residências coletivas e particulares

87.11-5

1.018,77

679,18

Atividades de assistência a idosos, deficientes
físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infraestrutura e apoio a pacientes prestadas em residências
coletivas e particulares

871

679,18

Serviços de hemoterapia

8640-2/99

8650-0/02

3.056,30
1.528,15

679,18

Atividades de serviços de complementação
diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

8650-0/01

3.056,30

1.018,77

Serviços de radioterapia

Serviços de bancos de células e tecidos humanos

86.50-0

1.018,77
1.528,15

679,18

8640-2/14

865

1.528,15
679,18

1.018,77

3.056,30
1.528,15

679,18

1.018,77

3.056,30

8711-5/04
8711-5/05
87.12-3
8712-3/00
872

Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS
Condomínios residenciais para idosos e deficientes
físicos
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de
apoio e assistência a paciente no domicílio
Atividades de fornecimento de infra-estrutura de
apoio e assistência a paciente no domicílio
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência química
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental
e dependência química

87.20-4
8720-4/01

Atividades de centros de assistência psicossocial

8720-4/99

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência química não especificadas anteriormente

873
87.30-1
8730-1/01
8730-1/02
8730-1/99
88
880
88.00-6
8800-6/00
R

Atividades de assistência social prestadas em
residências coletivas e particulares
Atividades de assistência social prestadas em
residências coletivas e particulares
Orfanatos

900
90.01-9
9001-9/01
9001-9/02
9001-9/03
9001-9/04
9001-9/05
9001-9/06
9001-9/99
90.02-7
9002-7/01
9002-7/02

9003-5/00
91
910
91.01-5
9101-5/00
91.02-3

679,18

1.018,77

-

-

679,18

1.018,77

Serviços de assistência social sem alojamento
Serviços de assistência social sem alojamento
Serviços de assistência social sem alojamento

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
Artes cênicas, espetáculos e atividades
complementares
Produção teatral

3.056,30

-

-

-

-

-

-

-

-

679,18

1.018,77

-

-

1.528,15
3.056,30

1.528,15
3.056,30
1.528,15
679,18

1.018,77

-

-

-

-

3.056,30

-

-

-

-

1.222,52
815,01

2.445,04
1.222,52

543,34
Atividades de assistência social prestadas em
residências coletivas e particulares não especificadas
anteriormente
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM
ALOJAMENTO

3.056,30
1.528,15

543,34

815,01

2.445,04
1.222,52

543,34

815,01

-

-

407,51
-

611,26
-

-

2.445,04
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.445,04

-

-

1.222,52

-

1.222,52
407,51

611,26

Produção musical

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Produção de espetáculos de dança

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e
outras atividades artísticas
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO
CULTURAL EAMBIENTAL
Atividades ligadas ao patrimônio cultural e
ambiental
Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de museus e de exploração, restauração
artística e conservação de lugares e prédios históricos
e atrações similares

416

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
não especificadas anteriormente
Criação artística
Atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores
Restauração de obras-de-arte

2.445,04
1.222,52

407,51
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e
similares
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e
similares
Atividades de sonorização e de iluminação

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e
outras atividades artísticas

90.03-5

1.018,77

Albergues assistenciais

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE
ESPETÁCULOS

90

1.528,15
679,18

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

2.445,04

1.222,52
407,51

611,26

-

-

2.445,04

407,51

611,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51

611,26

-

-

-

-

1.222,52
2.445,04

2.445,04
-

-

9102-3/01
9102-3/02
91.03-1

9103-1/00

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE
AZAR EAPOSTAS
Atividades de exploração de jogos de azar e
apostas

92
920
92.00-3
9200-3/01
9200-3/02
9200-3/99
93
931
93.11-5
9311-5/00
93.12-3
9312-3/00
93.13-1
9313-1/00
93.19-1
9319-1/01
9319-1/99
932
93.21-2
9321-2/00

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas
Casas de bingo

9329-8/01
9329-8/02
9329-8/03
9329-8/04
9329-8/99
S
94
941
94.11-1
9411-1/00
94.12-0
9412-0/00
942
94.20-1
9420-1/00

1.222,52
407,51

611,26

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E
LAZER
Atividades esportivas
Gestão de instalações de esportes
Gestão de instalações de esportes
Clubes sociais, esportivos e similares
Clubes sociais, esportivos e similares
Atividades de condicionamento físico
Atividades de condicionamento físico
Atividades esportivas não especificadas
anteriormente
Produção e promoção de eventos esportivos
Outras atividades esportivas não especificadas
anteriormente
Atividades de recreação e lazer
Parques de diversão e parques temáticos
Parques de diversão e parques temáticos

Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.037,53

-

679,18

1.018,77

Atividades de associações de defesa de direitos
sociais

417

4.075,07
4.075,07

679,18

1.018,77

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51
-

611,26
-

339,59

509,38

-

-

543,34

815,01

4.075,07

1.222,52
1.018,77

2.445,04
2.445,04
2.037,53

-

-

1.630,03
3.260,06
1.630,03
543,34

815,01

-

-

271,67

407,51

-

-

3.260,06
815,01

1.630,03

-

-

1.630,03
543,34

815,01

3.260,06
1.630,03

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

Atividades de organizações associativas profissionais

2.445,04

1.018,77

Exploração de jogos eletrônicos recreativos

Atividades de organizações sindicais
Atividades de organizações sindicais
Atividades de organizações sindicais

-

2.037,53

543,34

Outras atividades de recreação e lazer não
especificadas anteriormente
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES
ASSOCIATIVAS
Atividades de organizações associativas patronais,
empresariais e profissionais
Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações associativas patronais e
empresariais
Atividades de organizações associativas
profissionais

-

2.037,53

Exploração de boliches
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares

2.445,04

1.222,52

679,18
Exploração de jogos de azar e apostas não
especificados anteriormente

2.445,04
1.222,52

Exploração de apostas em corridas de cavalos

Atividades de recreação e lazer não especificadas
anteriormente

93.29-8

943

Atividades de museus e de exploração de lugares e
prédios históricos e atrações similares
Restauração e conservação de lugares e prédios
históricos
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques
nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção
ambiental

815,01

3.260,06
1.630,03

543,34

815,01

-

-

-

3.260,06
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

2.445,04
-

-

1.222,52
407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

2.445,04
1.222,52

2.445,04

-

-

94.30-8
9430-8/00
949
94.91-0
9491-0/00
94.92-8
9492-8/00
94.93-6
9493-6/00
94.99-5
9499-5/00

95

Atividades de associações de defesa de direitos
sociais
Atividades de associações de defesa de direitos
sociais
Atividades de organizações associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações religiosas
Atividades de organizações religiosas
Atividades de organizações políticas
Atividades de organizações políticas
Atividades de organizações associativas ligadas à
cultura e à arte
Atividades de organizações associativas ligadas à
cultura e à arte
Atividades associativas não especificadas
anteriormente
Atividades associativas não especificadas
anteriormente
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E
DOMÉSTICOS
Reparação e manutenção de equipamentos de
informática e comunicação

951
95.11-8
9511-8/00
95.12-6
9512-6/00
952
95.21-5
9521-5/00
95.29-1
9529-1/01
9529-1/02
9529-1/03
9529-1/04
9529-1/05
9529-1/06
9529-1/99
96
960
96.01-7
9601-7/01
9601-7/02
9601-7/03
96.02-5
9602-5/01
9602-5/02
96.03-3
9603-3/01

Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação
Reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação
Reparação e manutenção de objetos e
equipamentos pessoais e domésticos
Reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Reparação e manutenção de objetos e
equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente
Reparação de calçados bolsas e artigos de viagem

-

-

-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04

-

-

-

-

-

-

1.222,52

-

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

-

-

1.222,52

2.445,04
2.445,04

-

-

1.222,52
2.445,04
-

-

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.018,77
339,59

509,38

-

-

339,59

509,38

-

-

-

-

2.037,53
-

-

1.018,77
2.037,53
-

-

-

-

1.018,77
339,59

509,38

-

-

339,59

509,38

2.037,53
-

-

1.018,77

Chaveiros

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

Reparação de relógios

2.037,53
1.018,77

339,59
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos
não-motorizados
Reparação de artigos do mobiliário

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

2.037,53
1.018,77

339,59

509,38

Reparação de jóias

2.037,53
1.222,52

407,51
Reparação e manutenção de outros objetos e
equipamentos pessoais e domésticos não especificados
anteriormente
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS
Outras atividades de serviços pessoais
Lavanderias, tinturarias e toalheiros
Lavanderias

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

Tinturarias

2.445,04
1.222,52

2.445,04

1.222,52
407,51

611,26

Toalheiros

2.445,04
1.222,52

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de
beleza

407,51

611,26

-

-

407,51

611,26

Cabeleireiros

2.445,04
-

-

1.222,52

Outras atividades de tratamento de beleza
Atividades funerárias e serviços relacionados
Gestão e manutenção de cemitérios

418

2.445,04
1.222,52

407,51
-

611,26
-

407,51

611,26

1.222,52

2.445,04
2.445,04

9603-3/02
9603-3/03
9603-3/04
9603-3/05
9603-3/99
96.09-2
9609-2/01
9609-2/02
9609-2/03
9609-2/04
9609-2/99
T
97
970
97.00-5
9700-5/00
U
99
990
99.00-8
9900-8/00

Serviços de cremação

1.222,52
407,51

Serviços de sepultamento

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Serviços de funerárias

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

Serviços de somatoconservação
407,51
Atividades funerárias e serviços relacionados não
especificados anteriormente
Atividades de serviços pessoais não especificadas
anteriormente
Clínicas de estética e similares

611,26

407,51

611,26

-

-

-

611,26

2.445,04

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

407,51

611,26

-

-

339,59

509,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Serviços domésticos
Serviços domésticos
Serviços domésticos

2.445,04
1.018,77

2.037,53

1.222,52
407,51

611,26

2.445,04
1.222,52

Torre de Telefonia celular ou fixa - Por unidade

611,26

2.445,04

2.575,24

5.150,48

2.575,24

5.150,48

1.716,83
9600-2/01

-

1.222,52
407,51

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS
INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais
Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais
Organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais
Outras atividades não previstas nesta tabela

2.445,04

1.222,52
407,51

Exploração de máquinas de serviços pessoais
acionadas por moeda
Outras atividades de serviços pessoais não
especificadas anteriormente

2.445,04
1.222,52

Agências matrimoniais
Alojamento, higiene e embelezamento de animais

2.445,04
1.222,52

407,51
9600-2/00

611,26

Torre para linhas de transmissão elétrica - Por unidade

10.300,95

1.716,83

10.300,95

NOTAS:
1. Para efeitos tributários o contribuinte, em relação ao valor da receita bruta anual do exercício anterior, será enquadrado na classificação fiscal:
1.1. “A”, quando inferior ou igual a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
1.2. “B”, quando for superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e não ultrapassar a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
1.3. “C”, quando for superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e não ultrapassar R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).
1.4. “D”, quando for superior a R$ 2.600.000 (dois milhões e seiscentos mil reais).
2. O exercício de mais de uma atividade acarretará o pagamento da Taxa pela atividade tributada por valor mais elevado.
3. No início da atividade a taxa será calculada proporcionalmente ao número de meses restantes do exercício.
4. Será aplicada a Tabela para o profissional autônomo quando o local para o exercício de sua atividade profissional exigir Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.
5. O valor da Taxa fica reduzido em 70% (setenta por cento) para as Unidades Auxiliares da atividade econômica principal, conforme disposto em regulamento.
6. Caso o contribuinte discorde do valor atribuído ao tributo, poderá este requerer à Administração Municipal que seja procedida a devida revisão.
ANEXO II - Lei Complementar

CNAEs 9600-2/00, 9600-2/01 e 6619-3/04, alterados pela Lei Complementar nº 107, de 28 de
Setembro de 2017.
ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº 074/2013
TABELA DE RECEITA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF
Art. 144 - LC 003/2000, e alterações
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - TLL
Art. 140 - LC 003/2000, e alterações.
II - ATIVIDADES DE PESSOAS FÍSICAS e OUTRAS

Atualizada conforme Decreto nº 10.990, de 26 de Dezembro de 2018
CÓDIGO
1

ESPECIFICAÇÕES
PROFISSIONAL LIBERAL

VALOR
(R$)
271,66

419

2

PROFISSIONAL DE NÍVEL NÃO SUPERIOR

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ATESÃO ARTÍFICE E ARTISTA
AFIADOR DE FERRAMENTA
AFINADOR DE INSTRUMENTO
AGENCIADOR DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
ALFAIATE
AMOLADOR
ARRUMADOR DE CARGA
ARTESANATO EM GERAL
ARTIGOS DE COURO (REPAROS)
ATELIER
ATOR
AULAS PARTICULARES (NÃO PODENDO CARACTERIZAR ESTABELECIMENTO DE ENSINO REGULAR)
AZULEJISTA
BAILARINO
BARBEIRO
BORDADEIRO
BORRACHEIRO
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO
CARREGADOR DE VOLUMES
CHAVEIRO
COBRADOR
COLOCADOR DE “CARPET”
COLOCADOR DE CALHAS
CONFECÇÃO DE CARIMBOS
CONFERENTE DE CARGA
CONSERTO DE BICICLETAS
CONSERTO DE GUARDA-CHUVAS
CONSERTO DE TAPETES, CORTINAS E ESTOFADOS
CONSERTOS DE APARELHOS DOMÉSTICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
COREÓGRAFO
COSTUREIRO
COZINHEIRO
DATILÓGRAFO
DECORADOR
DEPILADOR
DESENHISTA
DIGITADOR
DOCEIRA
ELETRICISTA
ENCADERNADOR
ENCANADOR
ENGRAXATE
ENTREGADOR DE ALIMENTOS
ESTETICISTA
ESTOFADOR
FLORISTA
FOTÓGRAFO
GARÇON
GUIA TURÍSTICO
ILUMINADOR
INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS
JARDINEIRO
LAVADEIRA
LETRISTA
LIXADOR DE ASSOALHOS
MANEQUIM
MANICURE
MAQUILADOR
MARCENEIRO
MARQUETISTA
MASSAGISTA
MECÂNICO
MODELO
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS

420

122,25
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

MONTADOR DE MÁQUINAS
MONTADOR DE MÓVEIS
MOSAIQUEIRO
MOTORISTA
OPERADOR DE SOM E LUZES
PEDREIRO
PESQUISADOR DE MERCADO
PINTOR DE CARROS
PINTOR DE PAREDES
PLASTIFICAÇÃO, FOTOCÓPIA E HELIOGRAFIA A SECO
PROTÉTICO
QUITUTEIRA
RELOJOEIRO
REPARADOR DE BICICLETAS
REPARADOR DE ELETRODOMÉSTICOS
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS
REPARADOR DE JÓIAS
SAPATEIRO (REPAROS E CONFECÇÃO)
SILK-SCREEN
SOLDADOR
SORVETEIRO
TAPEÇARIA
TORNEIRO
VENDA ITINERANTE DE JORNAIS, REVISTAS E LIVROS
VENDEDOR DE LOTERIAS
VIDRACEIRO
OUTROS SERV DE PEQ PORTE NÃO RELACIONADOS, PREST POR PROF AUTÔNOMOS
OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), NOS TERMOS DA LC Nº 128/08, E LEG APLICÁVEL

LEI Nº 3.403, DE 08 DE AGOSTO DE 2013.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
INCENTIVO NA MODALIDADE DE
CRÉDITO A FAVOR DE TOMADORES DE
SERVIÇOS QUE RECEBEREM A NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA –
NFS-e, “NOTA FEIRENSE”, PARA FINS
DE ABATIMENTO NO IMPOSTO SOBRE
A
PROPRIEDADE
PREDIAL
E
TERRITORIAL URBANA – IPTU.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº
84/2013, de autoria do Executivo, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o “Programa de Incentivo Tributário do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU”, decorrente de serviços
acobertados por Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e, instituída no Município de Feira de
Santana, na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 2º - O tomador de serviços terá direito a crédito proveniente de
parcela do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, devido ao município e
incidente sobre o serviço acobertado por NFS-e, que poderá ser utilizado para abatimento de até
20% do IPTU referente ao imóvel situado no território do Município, nas condições e limites
previstos nesta Lei.
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ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO
ISENTO

Parágrafo único - O abatimento previsto no caput deste artigo será
calculado com base no valor do IPTU do exercício seguinte, sem considerar eventual desconto
para pagamento à vista previsto em legislação própria.
Art. 3º - Para os fins disciplinados nesta Lei, será aproveitado, em favor
do tomador de serviço devidamente identificado pelo nome e registro no CPF ou CNPJ na NFSe contra ele emitida, o crédito relativo a parte do ISSQN incidente sobre a operação, calculado
sobre o valor do imposto expressamente destacado no documento fiscal até o limite máximo de:
I - 25% para o tomador de serviço pessoa física;
II - 15% para o tomador de serviço constituído por condomínio
residencial localizado no Município de Feira de Santana.
§ 1º - Não geram crédito de ISSQN:
I) serviços tomados, ainda que acobertados por NFS-e, cujo imposto
não seja devido ao Município de Feira de Santana;
II) serviços amparados por isenção, imunidade ou não incidência;
III) serviços prestados por Microempreendedor Individual – MEI,
introduzido pela Lei Complementar 128/08, e inserido na Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa (Lei Complementar 123/06);
IV) empresas concessionárias de serviços públicos de transporte
coletivo, telefonia, energia elétrica, distribuição de água e esgotamento sanitário;
V) bancos; caixas econômicas; sociedades de crédito, financiamento
e investimento; associações de poupança e empréstimo; cooperativas de crédito;
administradoras de consórcio e demais instituições obrigadas ao Cosif – Plano Contábil das
Instituições do SFN;
VI) seguradoras;
VII) casas lotéricas;
VIII) correios e suas agências franqueadas;
IX) operadoras de planos de saúde, em relação aos serviços dos itens
4.22 e 4.23, da Lista de Serviços a que se refere o art. 112, da Lei Complementar Municipal nº.
003/2000, e alterações;
X) tomadores de serviços quando o CPF ou o CNPJ não estiver
identificado na NFS-e.
§ 2º - Os créditos relativos a serviços tomados de prestadores
contribuintes do ISSQN em regime de estimativa, bem como de Microempresa – ME, ou da
Empresa de Pequeno Porte – EPP, enquadrada no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições - Simples Nacional (Lei Complementar 123/06), cujo imposto
municipal não esteja sujeito à retenção na fonte, serão calculados com base no valor do imposto
obtido pela aplicação da alíquota de 2%, independentemente da alíquota efetivamente incidente
sobre a operação.
§ 3º - Os créditos relativos a serviços tomados de pessoa jurídica
contribuinte do ISSQN em regime de alíquota fixa, desvinculada do preço do serviço, serão
calculados com base no valor do imposto obtido pela aplicação da alíquota hipotética de 1% (um
por cento) sobre o preço do serviço.
§ 4º - Os créditos eventualmente concedidos com base em NFS-e
posteriormente cancelada ou substituída por outra de menor valor serão glosados, anulando-se
os respectivos abatimentos acaso concedidos no IPTU, que deverá, nesse caso, ser
integralmente recolhido pelo contribuinte, sem prejuízo, quando for o caso, da incidência dos
acréscimos legais.
Art. 4º - Não terão direito ao crédito de que trata esta Lei, as pessoas
naturais e pessoas jurídicas amparadas por imunidade ou isenção do IPTU.
Art. 5º - Os créditos a que se refere o art. 3º desta Lei serão totalizados
anualmente, para abatimento exclusivamente do IPTU incidente sobre imóveis do tomador do
serviço ou de terceiros que ele indicar, localizados no Município de Feira de Santana, relativo ao
exercício imediatamente subsequente ao da sua apuração.
§ 1º - Serão apurados e totalizados pela Secretaria Municipal da
Fazenda, com base nos registros das bases de dados da NFS-e, em 30 de novembro de cada
exercício, os créditos obtidos em decorrência de serviços tomados e acobertados por NFS-e,
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que foram emitidas no período de 1º de dezembro do exercício anterior até aquela data,
ressalvado o disposto no art. 10, desta Lei, e que tenham sido efetivamente pagos até o dia 20
de dezembro do exercício atual.
§ 2º - O abatimento de que trata o caput deste artigo será limitado a
20% do valor do IPTU referente a cada imóvel indicado pelo tomador de serviços.
§ 3º - No período de 1º a 30 de novembro de cada exercício, o tomador
de serviços deverá indicar, por meio de aplicativo disponibilizado no endereço eletrônico da
Secretaria Municipal da Fazenda na internet, os imóveis que aproveitarão os créditos apurados
informados.
§ 4º - Não poderá ser indicado o imóvel que esteja inadimplente em
relação aos tributos incidentes sobre os mesmos, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
§ 5º - Não será exigido nenhum vínculo legal do tomador do serviço com
os imóveis por ele indicados.
§ 6º - Na ausência da indicação de que trata o § 3º deste artigo, ou caso
o tomador do serviço titular de mais de um imóvel constante do Cadastro Imobiliário não eleja o
imóvel para o qual deverão ser aproveitados os seus créditos para fins de desconto do IPTU, o
Departamento de Administração Tributária apropriará o crédito para o imóvel do tomador com o
maior valor de IPTU devido, com preferência para os residenciais em relação aos não
residenciais, e destes em relação aos territoriais.
§ 7º - Os créditos apurados deverão ser abatidos pela Secretaria
Municipal da Fazenda do valor do IPTU referente ao exercício imediatamente seguinte ao da sua
totalização, cobrado nas guias encaminhadas para recolhimento do imposto, sendo vedada a
sua acumulação ou seu reaproveitamento em exercícios posteriores.
§ 8º - Em caso de posterior redução do IPTU motivada por revisão do
valor anteriormente lançado, os créditos que excederem a 20% do novo valor do IPTU serão
cancelados, sendo vedada a utilização de qualquer resíduo para abatimento do imposto incidente
sobre outro imóvel.
Art. 6º - Nos termos definidos em ato do Executivo Municipal, para os
fins da indicação dos imóveis prevista no § 3º do art. 5o desta Lei, o tomador do serviço deverá
se identificar mediante login e senha fornecidos pela Administração Tributária do Município.
Art. 7º - Após a aplicação do abatimento dos créditos de que trata esta
Lei, o valor restante do IPTU relativo ao imóvel beneficiado deverá ser recolhido na forma e
prazos previstos na legislação tributária municipal, dentro do mesmo exercício a que se refere o
lançamento do imposto.
Parágrafo único - A não quitação integral do imposto dentro do
respectivo exercício de cobrança implicará a inscrição integral do débito na Dívida Ativa,
desconsiderando-se qualquer abatimento obtido com o crédito indicado pelo tomador.
Art. 8º - Caso a Administração Tributária do Município constate a
impossibilidade de utilização parcial ou total de créditos já indicados, estes perderão a sua
validade.
Art. 9º - As reclamações contra a apuração e a totalização dos créditos
de que trata este Lei, bem como quanto aos abatimentos aplicados ao IPTU do exercício
imediatamente subsequente ao da apuração, deverão ser apresentadas pelo tomador do serviço,
titular dos respectivos créditos, ou pelo representante legal formalmente constituído,
exclusivamente no prazo máximo de trinta dias, contado da data do lançamento do IPTU de cada
exercício, junto ao Departamento de Administração Tributária.
Art. 10 - Para abatimento do IPTU de 2014 serão apurados e totalizados
apenas os créditos provenientes de NFS-e emitidas a partir da data da entrada em vigor desta
Lei até 30 de novembro de 2013.
Art. 11 - O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se
fizerem necessários à regulamentação e ajustes desta Lei.
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Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de agosto de 2013.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI Nº 3.418, DE 03 DE OUTUBRO DE 2013.
AMPLIA A ISENÇÃO SOBRE A
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº
104/2013, de autoria do Executivo, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O parágrafo 1º, do art. 1º, da Lei nº. 3.381, de 06 de junho de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§1º -Ficam isentos do pagamento da Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública - CIP, as unidades consumidoras classificadas
como:
I)
Residencial Baixa Renda;
II)
Residencial para consumo até 30 kWh;
III)
Comercial para consumo até 30 kWh;
IV) Rural, para consumo até 30 kWh;
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V)
Industrial para consumo até 50 kWh;
VI) Iluminação Pública;
VII) Poder Público Municipal;
VIII) Consumo Próprio;
IX) Revenda.”
Art.2º - O intervalo previsto no art. 1º, da Lei nº 3.381, de 06 de junho
de 2013, que corresponde ao consumo de 0 a 30 kWh, para unidades
consumidoras classificadas como residencial, item 4,
estará isento da
contribuição.
Art.3º - O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se
fizerem necessários à regulamentação e ajustes desta Lei.
Art.4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 1º de janeiro do ano de 2014.
Art.5 - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 03 de outubro de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO

MARIO COSTA BORGES

CARLOS ANTÔNIO DE MORAES LUCENA

PREFEITO MUNICIPAL

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MANOEL CORDEIRO NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 081, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013.

Altera alíquota do ISS incidente sobre
os Serviços de registros públicos,
cartorários e notariais, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições.
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei
Complementar Nº 11/2013, deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar.
Art. 1° - Os serviços a que se refere o item 21, subitem 21.01, da lista de
serviços tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, a que se
refere o anexo VII, do art. 112, da Lei Complementar nº 003/2000 e alterações, passam
a ser tributados pela alíquota de 2,5%, sobre o preço bruto do serviço.

425

Art. 2° - Os atos, quando necessários para a execução da presente Lei
Complementar, serão regulamentados por Decreto do Poder Executivo.
Art. 3° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal, 11 de outubro de 2013.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETO Nº 9.098, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
MODIFICA
O
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO A SER DISPENSADO
NAS OPERAÇÕES REALIZADAS
POR
MOTÉIS
E
ESTABELECIMENTOS SIMILARES.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no
exercício de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
Considerando o disposto no Decreto Nº 6.409, de 17 de abril de 2001,
que prevê o recolhimento do ISSQN, por estimativa;
Considerandoa necessidade de impulsionar a arrecadação do ISSQN
no segmento, haja vista que os valores ora arrecadados são insignificantes;
DECRETA:
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Art. 1º - Fica revogado o DecretoNº 6.409, de 17 de abril de 2001, que
estabelece critérios de estimativa da base de cálculo para pagamento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) pelos motéis e estabelecimentos
similares.
Art. 2º -O critério a ser adotado para cobrança do ISSQN volta a ser
aquele definido pelo art. 116, da Lei Complementar Municipal Nº 003/2000, e art.
7o, da Lei Complementar Federal Nº 116, de 31 de julho de 2003.
§ 1º - Os diplomas legais indicados no caput deste artigo estabelecem
que a base de cálculo do imposto seja o preço do serviço.
§ 2º - O novo critério passa a viger a partir de janeiro de 2014.
Art. 3º - A Secretaria Municipal da Fazenda poderá emitir normas
complementares a este Decreto.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 9.099, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
INSTITUI
A
DECLARAÇÃO
ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DES-IF,
NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no
exercício de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
Considerando o disposto nos artigos 132, 133 e 134, da Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000 e alterações - Código
Tributário do Município de Feira de Santana, além do art. 26, parágrafos 1º e 2º,
do Decreto nº 8.471, de 20 de dezembro de 2011;
Considerandoa necessidade de facilitar a rotina das Instituições
Financeiras em torno de uma ferramenta para declararem o movimento
econômico tributável pelos Municípios, principalmente no que diz respeito ao
ISSQN, utilizando a padronização desenvolvida pela Associação Brasileira das
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Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF e FEBRABAN – Federação
Brasileira de Bancos;
Considerandoa necessidade de aprimorar as ações do Fisco
Municipal, que deve prezar pela sua eficiência, buscando da melhor forma
propiciar ao contribuinte, através do uso de recursos tecnológicos, o
cumprimento das obrigações, tanto principal quanto acessória;
Considerando a necessidade de maior agilidade dos processos de
homologação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN das
Instituições Financeiras e equiparadas;
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a Declaração Eletrônica de Serviços de
Instituições Financeiras - DES-IF, sistema de declaração eletrônica para registro,
cálculo e emissão do respectivo documento de arrecadação do Imposto Sobre
Serviços – ISSQN, devido pelas Instituições Financeiras e equiparadas,
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e as demais
pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
§ 1º - A transmissão da DES-IF, sua validação e certificação digital,
serão feitas por meio do Sistema ISSQN Feira de Santana, disponibilizado aos
contribuintes, através da rede mundial de computadores, internet, no sítio da
Prefeitura Municipal de Feira de Santana, www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br,
para a importação de dados que a compõem das bases de informações das
Instituições Financeiras e equiparadas e as demais pessoas jurídicas obrigadas
a utilizar o COSIF.
§ 2º - A validação da declaração descrita no § 1º, dar-se-á após o
processamento, com sucesso, do arquivo transmitido à Prefeitura Municipal de
Feira de Santana.
§ 3º - A validade jurídica da DES-IF é assegurada pela certificação
e assinatura digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações
declaradas ao fisco.
§ 4º - A DES-IF é um documento fiscal exclusivamente digital,
constituído dos seguintes módulos:
I - Apuração Mensal do ISSQN que deverá ser gerada
mensalmente e entregue ao fisco até o dia 20 do mês seguinte ao de
competência dos dados declarados, contendo:
a) o conjunto de informações que demonstram a apuração da
receita tributável por subtítulo contábil;
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ISSQN

b) o conjunto de informações que demonstram a apuração do
mensal;

c) a informação, se for o caso, de ausência de movimento, por dependência ou
por instituição.
II - Demonstrativo Contábil que deverá ser entregue anualmente ao
fisco até o dia 20 de julho do ano seguinte ao ano de competência dos dados
declarados, contendo:
a) os Balancetes Analíticos Mensais;
b) o Demonstrativo de Rateio de Resultados Internos.
III - Informações Comuns aos Municípios que deverão ser
entregues anualmente, ao fisco, até o dia 20 do mês de fevereiro do ano em
curso e sempre que houver alterações no PGCC ou nas Tabelas, contendo:
a) o Plano Geral de Contas Comentado - PGCC;
b) a Tabela de tarifas de serviços da instituição;
c) a Tabela de identificação de serviços de remuneração variável.
IV - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis que deverá ser
gerado anualmente, até o dia 20 do mês de julho do ano seguinte ao de
competência dos dados declarados, ocorrendo a entrega somente por meio de
intimação do fisco, conforme prazo e conteúdo solicitado.
§ 5º - Portaria do Secretário Municipal da Fazenda disciplinará a
geração, a estrutura de dados e a guarda da DES-IF.
§ 6º - Os contribuintes que não cumprirem as obrigações previstas
neste artigo ficam sujeitos às penalidades previstas na legislação tributária
municipal.
Art. 2º - O recolhimento do ISSQN devido deverá ser efetuado por
meio do Documento de Arrecadação Municipal da Declaração Eletrônica de
Serviços de Instituições Financeiras (DAM-DES-IF), gerado pelo Sistema ISSQN
Feira de Santana, até o dia 20 do mês subsequente à ocorrência do fato gerador,
ou ainda, no primeiro dia útil após o dia 20, quando este incidir em sábado,
domingo ou feriado.
§ 1º - O Documento de Arrecadação Municipal da Declaração
Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras (DAM-DES-IF) será emitido
com base nas declarações nos moldes do § 4º, do artigo 1º.
§ 2º - As Instituições Financeiras e equiparadas, participantes dos
programas de incentivos fiscais no Município de Feira de Santana, deverão
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utilizar o DAM-DES-IF, informando o número do processo do projeto para
usufruir dos incentivos previstos em legislação específica.
§ 3º - O pagamento do ISSQN, após o prazo definido no caput
deste artigo, implicará nas penalidades previstas na legislação em vigor.
Art. 3º - As Instituições Financeiras e equiparadas e as demais
pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o COSIF, ficam obrigadas:
I - a manter a disposição do fisco municipal:
a) os seus balancetes analíticos em nível de subtítulo interno;
b) todos os documentos relacionados ao fato gerador do ISSQN.
Art. 4º - Os dados declarados no Sistema ISSQN Feira de Santana são de inteira
responsabilidade dos prestadores e ou tomadores de serviços, vedada ao Fisco
Municipal a inserção, alteração e exclusão de dados.
Parágrafo único - O Fisco Municipal somente terá acesso à leitura
dos dados declarados.
Art. 5º - As Instituições Financeiras e equiparadas, autorizadas a
funcionar pelo BACEN e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o
COSIF, devem declarar os documentos fiscais recebidos referentes aos serviços
tomados, nos moldes da legislação em vigor.
Art. 6º - A apresentação da DES-IF elimina a necessidade de
escrituração dos livros fiscais relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza.
Parágrafo único - Continua obrigatória, contudo, a emissão dos
documentos fiscais a cada prestação de serviços na forma da legislação
municipal.
Art. 7º - Deverá ser elaborada uma DES-IF para cada agência ou
dependência sujeita à inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários.
Art. 8º - O contribuinte omisso na apresentação da DES-IF, estará
sujeito a ser considerado inadimplente perante a Secretaria Municipal da
Fazenda do Município.
Art. 9º -Caso haja necessidade de retificação de alguma
informação escriturada em declaração já transmitida, o declarante deverá gerar
e enviar, em substituição a anterior, uma nova declaração até o último dia do
mês seguinte ao mês previsto para transmissão da declaração original.
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Art. 10 -As instituições de que trata este Decreto ficam obrigadas
à entrega da DES-IF, relacionada com períodos passados, conforme o
calendário abaixo estabelecido:
PERÍODO DE APURAÇÃO PRAZO DE ENTREGA
1º e 2º semestre de 2009

20/01/2014

1º e 2º semestre de 2010

20/01/2014

1º e 2º semestre de 2011

20/01/2014

1º e 2º semestre de 2012

20/01/2014

1º e 2º semestre de 2013

30/01/2014

Parágrafo único - Em caso de dificuldades operacionais por parte de
contribuinte obrigado a cumprir os prazos estipulados neste artigo, poderá o mesmo,
através de requerimento devidamente fundamentado, requerer a Secretaria Municipal
da Fazenda a dilação do prazo.
Art. 11 -A Secretaria Municipal da Fazenda poderá emitir normas
complementares a este Decreto.
Art. 12 -Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 13 -Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 3.428, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.
Estabelece a obrigatoriedade da prestação
informações de operações realizadas
Município de Feira de Santana, através
cartões de crédito ou débito e similares, e
outras providências.

de
no
de
dá

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal de Feira de Santana, através do
Projeto de Lei nº 129/2013, deste Poder Executivo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Administração Tributária poderá exigir das administradoras de
cartões de crédito ou débito declaração de operações de cartões de crédito ou débito em
estabelecimentos credenciados, prestadores de serviços, localizados no Município de Feira de
Santana, Estado da Bahia.
§ 1º - As administradoras de cartões de crédito ou débito prestarão
informações sobre as operações efetuadas com cartões de crédito ou débito, compreendendo
os montantes globais por estabelecimento prestador credenciado, ficando proibida a
identificação do tomador de serviço, salvo por decisão judicial, quando se tratar de pessoas
físicas.
§ 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se administradora de cartões
de crédito ou débito, em relação aos estabelecimentos prestadores credenciados, a pessoa
jurídica responsável pela administração da rede de estabelecimentos, bem assim pela captura e
transmissão das transações dos cartões de crédito ou débito.
Art. 2º - A Declaração deverá conter a informação sobre todas as
operações realizadas com cartões de crédito ou débito, com ou sem transferência eletrônica de
fundos, em estabelecimentos credenciados, prestadores de serviços, localizados no Município
de Feira de Santana, compreendendo os montantes globais por estabelecimento.
§ 1º - Até que seja disponibilizado pela Administração Tributária aplicativo
para transmissão eletrônica da Declaração de Operações de Cartões de Crédito ou Débito DOCCD, as informações referidas neste artigo serão encaminhadas mensalmente pelas
administradoras de cartões de crédito ou débito até o vigésimo dia do mês posterior, no formato
TXT ou Excel, através dos seguintes meios:
I)
arquivo eletrônico gravado em DVD/CD-ROM, a ser remetido para
Secretaria Municipal da Fazenda – Departamento de Administração Tributária, localizada na
Rua Barão de Cotegipe, 764, Centro - CEP: 44.001.550 – Feira de Santana, Estado da Bahia;
II) comunicação eletrônica de dados através de e-mail com confirmação
de entrega e leitura para o endereço sefaz@sefaz.feiradesantana.ba.gov.br
§ 2º - A Declaração de Operações de Cartões de Crédito ou Débito –
DOCCD, deverá conter, pelo menos:
I)
nome da administradora;
II)
estabelecimento credenciado;
III)
CNPJ do estabelecimento credenciado;
IV) data da operação;
V)
valor da operação;
VI) se originária de crédito;
VII) se originária de débito.
Art. 3º - As Administradoras de cartões de crédito ou débito ficam
obrigadas a entregar as declarações (DOCCD), referentes aos períodos de 2009 a setembro de
2013, até 27 de dezembro de 2013.
Art. 4º - As Administradoras de cartões de crédito ou débito e similares
que deixarem de remeter à Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo indicado no § 1º do art.
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2º desta Lei, as declarações das operações de crédito e débito dos estabelecimentos prestadores
de serviços credenciados e localizados no Município de Feira de Santana, ficam sujeitas às
seguintes penalidades:
I) multa de R$ 5.000,00, em caso de atraso de até trinta dias;
II) multa de R$ 10.000,00, na hipótese de atraso superior a trinta dias.
Parágrafo único - As penalidades previstas neste artigo se aplicam
também no caso de descumprimento da solicitação das informações previstas no art. 3º, bem
como no caso de entrega de informações inexatas ou incompletas.
Art. 5º - O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem
necessários à regulamentação e ajustes desta Lei.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI 3.429 , DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013.

“ALTERA DISPOSITIVOS DA PLANTA GENÉRICA DE
VALORES PARA EFEITO DE LANÇAMENTO DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA – IPTU, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O Prefeito Municipal de Feira de Santana-BA, no uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 130/2013, de
autoria do Executivo, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Valor do metro quadrado constante da Tabela Genérica de Valores de
Terrenos representada pelo ANEXO I, indicada no art. 2º, parte integrante da Lei Nº. 2.303, de
27 de dezembro de 2001, e alterações, passa a viger conforme descrição constante do ANEXO
I, desta Lei.
Art. 2º - O Valor do metro quadrado das edificações descrito na Tabela de Valores
de metro quadrado de Construção, representada pelo ANEXO III, indicada no art. 2º, parte
integrante da Lei Nº. 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e alterações, passa a viger conforme
descrição constante do ANEXO II, desta Lei.
Art. 3º - OAnexo II, que trata da Tabela de Tipos e Padrões de Construção, indicada
no art. 2º, parte integrante da Lei Nº. 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e alterações, passa a
viger com as inclusões constantes do ANEXO III, desta Lei.
Art. 4º - O art. 82, inciso III, da Lei Complementar nº 003/2000, de 22 de dezembro
de 2000, e alterações, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 82 – São isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU):
I) ...
II) ...
III) Os imóveis residenciais de propriedade de pessoas físicas, cujo valor do imposto
seja igual ou inferior a R$110,00 (cento e dez reais).”
Art. 5º - Fica revogado o inciso IV, do art. 82, da Lei Complementar nº 003, de 22
de dezembro de 2000, e alterações.
Art. 6º - Na definição do valor venal dos imóveis urbanos serão aplicadas as tabelas
constantes dos Anexos da Lei Nº. 2.303, de 27 de dezembro de 2001, e alterações, de forma
conjunta e integrada.
Art. 7º - Para determinação do valor relativo ao metro quadrado em logradouros que
venham a ser criados ou não indicados nas tabelas próprias, constantes no Anexo I, desta Lei,
será utilizada a média dos valores atribuídos nas seções imediatamente anterior e posterior.

Art. 8º - Caso o contribuinte discorde do valor atribuído ao imóvel para
cálculo do tributo, poderá este, requerer à Administração Municipal que seja procedida
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uma avaliação especial na forma do art. 87, do código tributário do Município de Feira de
Santana.
Parágrafo único – Caso a Avaliação Especial resulte na confirmação do valor
atribuído inicialmente ao imóvel, o requerente estará obrigado a recolher ao Erário Municipal a
tarifa correspondente ao procedimento.
Art. 9º - Fica revogado o art. 22, da Lei nº. 2.395, de 27 de dezembro de 2002.
Art. 10 - Nos exercícios subsequentes a 2014, caso não seja expedido novo Mapa
de Valores Genéricos, os valores venais dos imóveis serão reajustados anualmente com base
nos índices oficiais de atualização divulgados pelo Governo Federal.
Art. 11 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), poderá
ser pago em até 08 (oito) parcelas, respeitado o valor mínimo, atualizadas monetariamente
segundo índices oficiais, na forma de regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo.
Art. 12 - O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem
necessários à regulamentação e ajustes desta Lei.
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de dezembro de 2013.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI Nº 3.434, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.
ESTIMULA
O
CADASTRAMENTO
E
RECADASTRAMENTO
IMOBILIÁRIO EM CARÁTER
ESPONTÂNEO, COM DISPENSA
DO IPTU, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº
132/2013, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os contribuintes que promovam a adesão ao cadastramento
espontâneo, até 15 de abril de 2014, dos seus imóveis junto ao Cadastro
Imobiliário Municipal, situado na Rua Barão de Cotegipe, 764 – Centro – CEAF,
ficam dispensados do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
com fato gerador ocorrido até o exercício de 2013.
Art. 2º - Para fazer jus à dispensa do pagamento de Imposto Predial
e Territorial Urbano - IPTU, referida no artigo 1º, o contribuinte deve apresentar
o cadastro do seu imóvel perante a Secretaria Municipal da Fazenda, contendo
todas as informações correspondentes ao mesmo, especialmente, as dimensões
e características da construção, bem como, o seu valor de mercado.
Parágrafo único - A Secretaria Municipal da Fazenda disponibilizará
formulário próprio para o cadastramento espontâneo, referido nesta Lei, que
também
vai
estar
à
disposição
no
endereço
eletrônico
www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/cadiptu
Art. 3º - Para a efetivação do cadastro a que alude o art. 1º desta Lei,
o contribuinte deverá apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, situada na
Rua Barão de Cotegipe, 764 – Centro – CEAF:
a) cópia simples de um dos seguintes documentos, que devem conter,
além dos dados do imóvel, o CPF ou CNPJ dos proprietários ou possuidores:
I) Certidão de Matrícula do imóvel, atualizada; ou
II) Escritura Pública de Compra e Venda; ou
III) Contrato/Compromisso de Compra e Venda; ou
IV) Contrato de Cessão de Direitos sobre Imóvel; ou
V) Formal de Partilha; ou
VI) Sentença de Usucapião; ou
VII) Outros documentos que comprovem a propriedade ou posse do
imóvel.
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b) cópia simples de comprovante do tempo de construção da unidade
imobiliária que contenha a data da sua edificação, do habite-se ou da sua
ocupação mais antiga, caso esta informação não conste de um dos documentos
apresentados na alínea anterior;
c) comprovante de endereço, podendo ser conta de água, luz,
telefone, dentre outros.
Art. 4º - As informações fornecidas pelo contribuinte no Formulário de
Cadastramento Espontâneo Imobiliário se constituirão em elementos para
efetivação do lançamento de IPTU a partir do exercício de 2014, resguardado o
dever da administração fazendária em proceder a revisão no prazo decadencial.
Art. 5º - Para aqueles contribuintes já registrados no Cadastro
Imobiliário de Feira de Santana, mas que promoveram a construção ou
ampliação de área já edificada e não comunicaram o fato a Secretaria Municipal
da Fazenda, proceder as devidas informações no endereço eletrônico
www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/recadiptu
Parágrafo único - Oprazo para adoção das medidas previstas no
caput deste artigo é o mesmo estabelecido no art. 1º desta Lei.
Art. 6º - O cadastramento e ou recadastramento previstos nos artigos
1º e 5º, desta Lei, serão promovidos sem quaisquer custos, e quem os fizer até
o prazo estabelecido no art. 1º desta Lei terá direito ao desconto de 10% no
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.
Art. 7º - Decorrido o prazo definido para efetivação do cadastramento
ou recadastramento imobiliário em caráter espontâneo, a Secretaria Municipal
da Fazenda deverá promover o cadastramento ou recadastramento compulsório
de ofício, efetivando-se avaliação do imóvel omitido e os respectivos
lançamentos do IPTU.
Parágrafo único - Considerando a hipótese prevista no caput deste
artigo, o Município de Feira de Santana procederá a cobrança pertinente aos
últimos cinco anos.
Art. 8º - O cadastramento da unidade imobiliária e a sua atualização
cadastral não atribuem ou transferem a propriedade do imóvel, e não desobriga
o contribuinte de proceder ao registro do título de propriedade, no Cartório de
Registro de Imóveis competente.
Art. 9º - As informações fornecidas são de responsabilidade exclusiva
do declarante, que responderá, na forma da lei, por eventuais dados incompletos
ou inexatos.
Art.10 - O Poder Executivo Municipal expedirá outros atos que se fizerem
necessários à regulamentação e ajustes desta Lei.
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Art.11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação podendo ser
prorrogada a critério da Administração tributária, por meio de Ato do Poder Executivo.
Art.12 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2013.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI COMPLEMENTAR Nº 083, DE 16 DE DEZEMBRO 2013.
Altera o artigo 105, da Lei
Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, que Institui o
Novo Código Tributário e de
Rendas do Município de Feira de
Santana, Estado da Bahia.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei
Complementar Nº 13/2013, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 105, da Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, a vigorar com as seguintes alterações:
“artigo - 105 - O imposto será lançado tendo como base as
informações prestadas pelo próprio contribuinte, através da Declaração de
Transmissão do Imóvel (DTI), por meio da web/internet, no Portal da Secretaria
Municipal
da
Fazenda,
no
endereço
eletrônico
www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br
§ 1º. A omissão de informações ou a prestação de declarações
inverídicas na DTI configuram hipótese de crime contra a ordem tributária
prevista na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, sem prejuízo das demais
sanções penais e administrativas cabíveis.
§ 2º. Na eventualidade do contribuinte não concordar com o valor
atribuído ao imóvel pela Secretaria Municipal da Fazenda, poderá este requerer
avaliação especial, apresentando os dados da transação e os fundamentos do
pedido, na forma prevista em Instrução Normativa da SEFAZ, que poderá,
inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio eletrônico.
§ 3º. Quando for o caso de imunidade, isenção ou não incidência do
imposto, reconhecidas na forma da legislação em vigor, a Secretaria Municipal
da Fazenda informará mediante declaração expedida pela Divisão do Cadastro
Imobiliário, devendo o teor da declaração ser literalmente transcrito no
instrumento de transmissão.”
Art. 2º - Até que seja disponibilizado pela Administração Tributária
aplicativo para transmissão eletrônica da Declaração de Transmissão do Imóvel
(DTI) e outros documentos correlatos, o Imposto de Transmissão Inter Vivos
(ITIV) continuará sendo lançado e cobrado através da Guia de Informação, nos
moldes atuais.
Art. 3º - O Poder Executivo Municipal, conforme o caso, expedirá outros atos
que se fizerem necessários à regulamentação e ajustes desta Lei Complementar.
Art. 4º -Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação, ressalvado o art. 2º, que produzirá seus efeitos a partir da disponibilização
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por parte da Administração Tributária, do aplicativo para transmissão eletrônica da
Declaração de Transmissão do Imóvel (DTI).
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETO N° 9.125, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013.
Altera o Decreto nº 7.939, de 09 de fevereiro
de 2010, que Estabelece o Calendário
Fiscal de Tributos e Rendas do Município de
Feira de Santana e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1° - O Art. 1º, do Decreto Municipal N° 7.939, de 09 de
fevereiro de 2010, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 1°- O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
– IPTU, incidente anualmente, deve ser recolhido até o dia 15 de abril de cada
exercício.”
Art. 2° - O § 2°do Art. 1°, do Decreto Municipal N.° 7.939, de 09 de
fevereiro de 2010, passa a viger com a seguinte redação:
“§ 2º - Fica facultado ao contribuinte efetuar o pagamento do
imposto de forma parcelada, em até 08 prestações mensais e consecutivas, com
valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, vencendo-se a primeira em 15
de abril de 2014 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.”
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de dezembro de 2013.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETO Nº 9.126, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013.
Atualiza os valores constantes das
tabelas anexas à Lei Nº 2.303, de
27/12/2001, para efeito de cobrança de
taxas para o Exercício de 2014, e os
valores das tabelas de receita que
especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso X, do art. 94, da Lei Nº 37/90 – Lei
Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda nº 29/2006, considerando o
disposto no art. 6, da Lei Municipal nº 2.303/01 e no art. 7, da Lei Complementar nº
42/2009,
DECRETA:

Art. 1º - Ficam a partir de 1º de janeiro de 2014, atualizados em
5,77% (cinco inteiros e setenta e sete centésimos por cento), correspondente
ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período de
dezembro de 2012 a novembro de 2013:
I - Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II
(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela
Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores;
II - Os valores das Tabelas de Receita nº V (Taxa de Licença para
Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares – artigo 149) e nº VI
(Taxa de Licença para Exploração de Atividades em Logradouros Públicos –
Artigo 155), estabelecidas pela Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro
de 2000, e alterações posteriores;
III - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de
Fiscalização Sanitária) da Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003, e
alterações posteriores;
IV - Os valores das taxas praticadas pelo Centro de
Abastecimento e outros mercados, definidos no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531,
de 22 de fevereiro de 2002, e alterações posteriores;
V - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas
Ambientais) da Lei Complementar n.º 41/2009 de 03 de setembro de 2009, e
alterações posteriores;
VI – Toda e qualquer receita enquadrada como tarifa pública e
outras taxas de serviços.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de dezembro de 2013.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
MARIO COSTA BORGES
EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
PREFEITO MUNICIPAL
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 9.151, DE 14 DE JANEIRO DE 2014.
Nomeia membros para integrarem
Comissão de Acompanhamento e
Avaliação
dos
Lançamentos
Tributários, na forma e condições que
especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar
Federal Nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei
Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
Considerando o quanto previsto no art. 14, na Lei Complementar
Federal Nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,
Considerando o quanto previsto no art.1º, na Lei Federal Nº 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária,
Considerando, por fim, os vários dispositivos constantes da Lei
Complementar Municipal Nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações, que
Instituiu o Código Tributário e de Rendas do Município de Feira de Santana,
Estado da Bahia,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados para integrarem a Comissão de
Acompanhamento e Avaliação dos Lançamentos Tributários os seguintes
membros:
I – Dois representantes do Departamento de Administração
Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda:
a) MARIVALDO DOS SANTOS SANTIAGO - Matrícula nº
01080078-3;
b) DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA - Matrícula nº 01073119-0.
II – Um representante do Departamento de Contabilidade da
Secretaria Municipal da Fazenda:
a) LEANDRO CARVALHO ESTRELA DO VALE - Matrícula
01080101-2.
III – Um representante da Controladoria Geral do Município:
a) PAULO ROBERTO COSTA NUNES - Matrícula 01072069-6.
IV – Um representante da Procuradoria Geral do Município:
a) IVAN AMANDO DOREA DA SILVA - Matrícula 01080089-8.
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Art. 2º - No primeiro dia útil de cada mês, o Departamento de
Administração de Dados Fiscais, vinculado a Secretaria Municipal da Fazenda
emitirá:
I) Relatório com indicação de todo e qualquer tributo que tenha sido
objeto de redução no sistema UNISAT e WEBISS;
II) Relatório dos tributos objeto de prescrição;
III) Relatório dos tributos objeto de remissão;
IV)
Relatório dos tributos que tenham sido objeto de
cancelamento;
V) Relatório das inscrições mobiliárias e imobiliárias que tenham sido
objeto de cancelamento;
VI)
Relatório com indicação das incompatibilidades envolvendo
inscrição Municipal e o CNPJ respectivo;
VII) Outros relatórios pertinentes.
§ 1º - O Relatório deverá conter todas as informações necessárias à
identificação do contribuinte e do respectivo tributo.
§ 2º - O Relatório deverá conter nome, data e horário do responsável
pelo registro.
§ 3º - O Relatório aludido no caput deste artigo será objeto de
apreciação minuciosa e criteriosa por parte da comissão.
§ 4º - A Comissão terá o prazo de cinco dias úteis, contado a partir da
sua recepção para emitir o competente parecer.
§ 5º - O prazo a que se refere o parágrafo precedente poderá ser
prorrogado mediante justificativa plausível.
Art. 3º - Relacionado com o Imposto de Transmissão Inter Vivos
(ITIV), a verificação será feita observando o disposto no OFÍCIO Nº. 328/2013,
datado de 04 de dezembro de 2013.
Parágrafo único - O ofício a que se refere o caput deste artigo
estabelece o valor mínimo a ser aplicado nas avaliações do Imposto de
Transmissão Inter Vivos (ITIV).
Art. 4º - Na eventualidade de irregularidades ou ilegalidades apuradas,
serão adotadas as providências previstas na legislação em vigor e de forma
incontinenti.
Art. 5º - A coordenação dos trabalhos fica a cargo do Secretário
Municipal da Fazenda.
Parágrafo único - Os membros integrantes da comissão poderão ser
substituídos a qualquer tempo através de Portaria a ser expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda.
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Art. 6º - As funções dos membros da comissão não serão
remuneradas, por serem consideradas de relevante interesse público.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de janeiro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI Nº 3.458, DE 10 DE JUNHO DE 2014.
Dispõe sobre a regularização mediante
transmissão de área a entidades
filantrópicas e religiosas que tenham
mais de 15 anos de uso, e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei N° 23/2014, de
autoria do Edil Pablo Roberto Gonçalves da Silva, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Prefeito Municipal fica autorizado a regularizar, mediante transmissão
de propriedade, áreas públicas que estejam sobre o uso de entidades filantrópicas e religiosas a
pelo menos 15 (quinze) anos, respeitando o atendimento aos seguintes requisitos:
I. As entidades filantrópicas e religiosas deverão comprovar atividade de
bem público, ligada a ações sociais, culturais e que valorizem a identidade e tradição do povo.
II. Compreende-se como atividade de bem público, as ações que visam
fortalecer os laços comunitários como as férias culturais, as quermesses, as palestras de
desenvolvimento humano, as gincanas, os cursos profissionalizantes, as ações de promoção
social e a promoção de atividades que valorizem a família.
III. A comprovação da atividade de bem público pode ser feita através de
matéria de jornal, declaração de Fé Pública assinado pelo Presidente da Câmara de Vereadores,
Delegado Civil e Juiz de Direito.
IV. O requerente será apto a regulamentação após comprovação de
construção de edificações que tenha o prazo mínimo de 15 (quinze) anos.
V. O requerente ficará responsável pela ação probatória do tempo de
construção.
Art. 2º - As entidades filantrópicas deverão apresentar, atendidos os requisitos
previstos no art. 1º, os seguintes documentos:
I. título de utilidade pública municipal;
II. comprovação de regularidade fiscal e trabalhista;
III. comprovação de idoneidade moral, e antecedentes criminais da Justiça
Federal e Estadual, bem como, quitação eleitoral de todos os membros da diretoria da entidade.
Art. 3º - As entidades beneficiadas com a transmissão da área ficam vedadas
de transferir o titulo através de qualquer tipo de negociação ou transação comercial.
Art. 4º - As despesas com a transmissões das áreas ficam sob a
responsabilidade das entidades filantrópicas e religiosas que requeiram, sendo comprovadas as
condições existentes no art. 1º, sem qualquer ônus para o município.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2014.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

JOSÉ FERREIRA PINHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

446

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ROBERTO LUIZ DA SILVA TOURINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS NATURAIS

SANDRO RICARDO ESPÍRITO SANTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SMF Nº 002, DE 29 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre guarda de Dados da Declaração
Eletrônica de Serviços de Instituições
Financeiras – DES – IF, e dá outras
providências.
O Secretário Municipal da Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Considerando a instituição da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras – DES
– IF, pelo Decreto Nº 9.099, de 27 de novembro de 2013, e tendo em vista que o Modelo Conceitual definido
pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão 2.2 de março/2012,
prevê a possibilidade dos Municípios adequarem determinados módulos, conforme suas necessidades,
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar a guarda de Dados, conforme o § 5º, art. 1º, do Decreto nº 9.099, de 27 de
novembro de 2013.
Art. 2º - As Instituições Financeiras obrigadas a emitir a Declaração Eletrônica de Serviços de
Instituições Financeiras - DES – IF, instituída pelo Decreto nº 9.099, de 27 de novembro de 2013, ficam
obrigadas, da geração da DES – IF, na periodicidade prevista, e entrega ao fisco, na forma e prazo
estabelecidos, e ainda responsáveis pela guarda dos dados gerados, no prazo prescricional.
Art. 3º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI Nº 3.466, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.
Altera o art. 1º, da Lei Nº 3.374, de 08 de maio
de 2013, que Instituiu o Programa de
Recuperação e Estímulo à Quitação de
Débitos Fiscais do Município de Feira de
Santana, Bahia, e dá outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através
do Projeto de Lei
nº 61/2014, de autoria deste Poder Executivo,
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º, da Lei nº 3.374, de 08 de maio de 2013, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo
à Quitação de Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana para créditos
de qualquer natureza, tributários e não-tributários, constituídos ou não,
inscritos ou não, na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a
protestar, inscritos ou a inscrever no SERASA, inscritos ou a inscrever, no
Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, em favor da Fazenda Pública
Municipal, tendo como origem os fatos geradores ocorridos até 21 de agosto
de 2014, excetuados os decorrentes de multa por infração à legislação de
trânsito e ambiental.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de setembro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LEI COMPLEMENTAR Nº 089, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO
IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA – ISSQN INCIDENTE SOBRE O SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR COLETIVO,
PRESTADO
EXCLUSIVAMENTE
POR
ÔNIBUS,
INTEGRANTE DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, REALIZADO PELAS EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei
Complementar Nº 06/2014, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reduzido de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por
cento) o percentual da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN, incidente sobre o serviço público de transporte regular coletivo,
prestado exclusivamente por ônibus, integrante do sistema de transporte de
passageiros, realizado pelas empresas concessionárias no Município de Feira
de Santana.
Art. 2º - A Tabela de Receita II, a que se refere o art. 119, da Lei
Complementar Municipal nº. 003, de 22 de dezembro de 2000, que passou a
viger em conformidade com ANEXO I, da Lei Complementar nº 027, de 03 de
abril de 2006, e suas alterações, passa a vigorar com a inclusão do item/subitem
16.01, que trata dos Serviços de transporte de natureza municipal, cuja alíquota
passa a ser de 2% (dois por cento).
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua
publicação e os seus efeitos somente ocorrerão a partir de 1º janeiro de 2015,
com a implementação das medidas previstas no art. 14, da Lei Federal nº 101,
de 04 de maio de 2000, e suas alterações – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO ÚNICO, A LEI COMPLEMENTAR Nº 089, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2014.

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITA,
CONFORME DISPÕE O ART. 14, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000.

ESTIMATIVA
RECEITA – INCREMENTOS QUE SERÃO CONSOLIDADOS EM 2015:
a) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.360, de 28 de março de 2013;
b) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.403, de 08 de agosto de 2013;
c) Decorrente da implantação da Lei Complementar Nº 83/2013 – ITIV
DIGITAL;
d) Decorrente da implantação da Central de Conciliação Tributária;
e) Decorrente do cruzamento entre o valor do faturamento informado pelo
contribuinte, com o valor do faturamento do mesmo contribuinte informado
pelas administradoras de cartões de crédito;
f) Majoração da alíquota do Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV;
g) Atualização dos tributos municipais para o exercício de 2015;
h) IPTU – Com ampliação da base de contribuintes do IPTU, com o
lançamento de novos loteamentos, novos registros e ajustes de áreas
construídas, identificação de reformas e novas construções não
informadas, etc;
i) Substituição Tributária – Aumento do controle da Substituição Tributária;
j) Repasse do ICMS – Aumento do repasse do ICMS, tendo em vista 26
(vinte e seis) recursos interpostos pelo município;
k) com retorno das empresas que migraram para outros municípios, tanto
com relação ao ISS quanto às taxas...
INCREMENTO:...........................................................................................R$
5.000.000,00
PERDA:
► Com redução da alíquota do transporte coletivo................................... R$
1.872.000,00
R$
“SUPERAVIT”
3.128.000,00
Nota: Os valores apresentados, levam em consideração a possibilidade da adimplência
de todos contribuintes cadastrados na condição de “ativo”.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 090, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.

ALTERA ALÍQUOTA DO ISS INCIDENTE
SOBRE
OS
SERVIÇOS
DE
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU
INTERMEDIAÇÃO DE SEGUROS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, no uso de
suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei
Complementar Nº 07/2014, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Os serviços relativos a agenciamento, corretagem ou
intermediação de seguros, constante da lista de serviços tributáveis pelo Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, a que se refere o anexo VII, do art.
112, da Lei Complementar nº 003/2000, e alterações, passam a ser tributados
pela alíquota de 2% (dois por cento) sobre o preço bruto do serviço.
Art. 2° - Os atos, quando necessários para a execução da presente
Lei Complementar, serão regulamentados por Decreto do Poder Executivo.
Art. 3° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO ÚNICO, A LEI COMPLEMENTAR Nº 090, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2014.
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITA,
CONFORME DISPÕE O ART. 14, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000.

ESTIMATIVA
RECEITA – INCREMENTOS QUE SERÃO CONSOLIDADOS EM 2015:
a) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.360, de 28 de março de 2013;
b) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.403, de 08 de agosto de 2013;
c) Decorrente da implantação da Lei Complementar Nº 83/2013 – ITIV
DIGITAL;
d) Decorrente da implantação da Central de Conciliação Tributária;
e) Decorrente do cruzamento entre o valor do faturamento informado pelo
contribuinte, com o valor do faturamento do mesmo contribuinte informado
pelas administradoras de cartões de crédito;
f) Majoração da alíquota do Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV;
g) Atualização dos tributos municipais para o exercício de 2015;
h) IPTU – Com ampliação da base de contribuintes do IPTU, com o
lançamento de novos loteamentos, novos registros e ajustes de áreas
construídas, identificação de reformas e novas construções não
informadas, etc;
i) Substituição Tributária – Aumento do controle da Substituição Tributária;
j) Repasse do ICMS – Aumento do repasse do ICMS, tendo em vista 26
(vinte e seis) recursos interpostos pelo município;
k) com retorno das empresas que migraram para outros municípios, tanto
com relação ao ISS quanto às taxas...
INCREMENTO:.......................................................................................R$
5.000.000,00
PERDA:
► Com redução da alíquota do ISS incidente sobre serviços de
agenciamento,
corretagem
ou
intermediação
de
seguros........................................................ R$ 120.000,00
R$
“SUPERAVIT”
4.880.000,00
Nota: Os valores apresentados, levam em consideração a possibilidade da adimplência
de todos contribuintes cadastrados na condição de “ativo”.

453

LEI COMPLEMENTAR Nº 091, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.

MODIFICA ALÍQUOTA DO IMPOSTO
SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER
VIVOS" - ITIV, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei
Complementar Nº 08/2014, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O inciso III, do art. 102, da Lei Complementar nº 003, de
22 de dezembro de 2000, passa a viger com a seguinte redação:
“Artigo 102. Apurada a base de cálculo, o imposto será calculado
mediante a aplicação das seguintes alíquotas:
(...)
III – 3,0% (três por cento) nas demais transmissões.”
Art. 2º - O parágrafo único, do art. 102, da Lei Complementar nº
003, de 22 de dezembro de 2000, passa a viger com a seguinte redação:
“Parágrafo único - Considera-se imóvel popular, para os efeitos
deste artigo, o imóvel residencial cuja base de cálculo não exceda a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).”
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO ÚNICO, A LEI COMPLEMENTAR Nº 091, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2014.

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITA,
CONFORME DISPÕE O ART. 14, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 101/2000.
ESTIMATIVA
RECEITA – INCREMENTOS QUE SERÃO CONSOLIDADOS EM 2015:
a) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.360, de 28 de março de 2013;
b) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.403, de 08 de agosto de 2013;
c) Decorrente da implantação da Lei Complementar Nº 83/2013 – ITIV
DIGITAL;
d) Decorrente da implantação da Central de Conciliação Tributária;
e) Decorrente do cruzamento entre o valor do faturamento informado pelo
contribuinte, com o valor do faturamento do mesmo contribuinte informado
pelas administradoras de cartões de crédito;
f) Majoração da alíquota do Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV;
g) Atualização dos tributos municipais para o exercício de 2015;
h) IPTU – Com ampliação da base de contribuintes do IPTU, com o
lançamento de novos loteamentos, novos registros e ajustes de áreas
construídas, identificação de reformas e novas construções não
informadas, etc;
i) Substituição Tributária – Aumento do controle da Substituição Tributária;
j) Repasse do ICMS – Aumento do repasse do ICMS, tendo em vista 26
(vinte e seis) recursos interpostos pelo município;
k) com retorno das empresas que migraram para outros municípios, tanto
com relação ao ISS quanto às taxas...
INCREMENTO:............................................................................................R$
5.000.000,00
PERDA:
►Com elevação da base de cálculo para efeito da tributação do imóvel
classificado como “popular”, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).....R$
500.000,00
R$
“SUPERAVIT”
4.500.000,00
Nota: Os valores apresentados, levam em consideração a possibilidade da
adimplência de todos contribuintes cadastrados na condição de “ativo”.
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LEI Nº 3.486, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
REVOGA A LEI Nº 2.704/2006, QUE
CRIOU O PROGRAMA DE INCENTIVO À
FORMAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
DO
SERVIDOR MUNICIPAL PRÓ-UNISER.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº
87/2014, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica revogada a Lei nº 2.706/2006, que dispõe sobre o
Programa de Incentivo à Formação Universitária do Servidor Municipal – PRÓUNISER.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI Nº 3.487, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
TRATA DA MANUTENÇÃO
DOS
SERVIDORES
REMANESCENTES
DO
EXTINTO PROGRAMA DE
INCENTIVO À FORMAÇÃO
UNIVERSITÁRIA
DO
SERVIDOR MUNICIPAL PRÓUNISER.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº
88/2014, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica resguardado aos servidores remanescentes que
estejam com matrículas ativas sob amparo do PROGRAMA DE INCENTIVO À
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL PRÓ-UNISER, o
direito de prosseguir com seus estudos, desde que sejam obedecidas as
seguintes condições:
I) para o servidor semestralizado: este terá que, obrigatoriamente,
se matricular em todas as disciplinas disponíveis para o semestre a ser cursado,
obedecendo o limite máximo de crédito fixado pelo estabelecimento de ensino.
II) para o servidor não semestralizado: este deverá,
obrigatoriamente, se matricular nas disciplinas disponíveis sem ocorrência de
choque entre elas.
Parágrafo único - A cada semestre antes da realização da
matrícula, o servidor deverá, obrigatoriamente, apresentar à Secretaria Municipal
de Administração:
a) documento emitido pela instituição de ensino superior,
indicativo de todas as disciplinas disponíveis para matrícula do servidor;

com

b) documento emitido pela instituição de ensino superior, com
indicativo de todas as disciplinas aprovadas e reprovadas no semestre anterior
pelo servidor.
Art. 2º - Fica assegurado ao servidor o trancamento do curso, na
eventualidade deste contrair doença considerada grave, a exemplo do câncer,
AIDS, cardiopatia grave, esclerose múltipla e outras, conforme prevê a Lei nº
7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Parágrafo único - A comprovação de que trata o caput deste artigo
será feita com a apresentação do laudo médico.
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Art. 3º - Perderá por completo o benefício decorrente desta Lei:
I) o servidor que for reprovado na mesma disciplina, por mais de
uma vez;
II) o servidor que efetuar o trancamento do curso por motivo
outro, que não aquele indicado no artigo 2º desta Lei.
Art. 4º - O Município liberará no contracheque do servidor o valor da
parcela mensal correspondente.
§ 1º - O crédito no contracheque da mensalidade subsequente fica
condicionado à apresentação do boleto ou recibo devidamente autenticado da
mensalidade anterior, por instituição financeira autorizada.
§ 2º - Os valores correspondentes às mensalidades não sofrem
incidência de encargos sociais, seja como desconto sobre o que é creditado ao servidor
e tampouco no que se refere aos encargos por parte do município.

§ 3º - Todo e qualquer recurso liberado para o servidor sem que
este comprove a efetiva utilização para o fim a que se destina, deverá ser
restituído ao erário com os acréscimos legais previstos na legislação.
Art. 5º - Ao Servidor que emitir, em documento, declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade, serão aplicadas as penalidades previstas em
legislações próprias.
Art. 6º - Os casos omissos serão dirimidos pelo Poder Executivo,
ouvida a Procuradoria Geral do Município, assim como eventuais ajustes.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as
alterações orçamentárias necessárias para a aplicação desta Lei.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
Art. 9º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI Nº 3.488, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
DISPÕE
SOBRE
AUTORIZAÇÃO
DE
INCINERAÇÃO DE DOCUMENTOS DA RECEITA
E
DESPESAS
PÚBLICAS
E
OUTROS
DOCUMENTOS
DE
EXPEDIENTE
CONSIDERADOS INSERVÍVEIS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO
DE
FEIRA
DE
SANTANA,
REFERENTES
AOS
EXERCÍCIOS
QUE
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº
94/2014, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à
incineração de documentos considerados inservíveis, existentes nos arquivos
deste Município nos termos desta Lei.
Parágrafo único - A incineração, de que trata esta Lei, deverá ser
regulamentada mediante Decreto.
Art. 2º - Será designada uma Comissão, através de Portaria, pelo
Chefe do Poder Executivo, para análise dos documentos que serão objeto de
incineração.
Art. 3º - Serão incinerados em ato público e em local a ser definido
em ato do Poder Executivo, os documentos e comprovantes das Receitas e
Despesas Públicas, materiais de expediente já utilizados, correspondências
oficiais expedidas e recebidas, bem como, outros documentos burocráticos e
sem nenhum valor, referentes ao quinquênio dos exercícios dos anos bases de
2005, 2004, 2003, 2002, 2001 e anteriores.
Art. 4º - Excluem-se desta Lei os documentos existentes nos
arquivos deste Município:
I)
II)

que se referem à Câmara Municipal de Feira de Santana;
que possuam natureza histórica.

Art. 5º - O Executivo Municipal informará por Decreto, com
antecedência mínima de trinta dias, o local, a data e horário de incineração dos
documentos mencionados no artigo 3º, que será publicado no seu resumo para
conhecimento público e de outros interessados incertos e não sabidos sobre a
preservação da documentação a ser incinerada.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 20 de novembro de 2014.
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JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
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DECRETO N° 9.409, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014.
Prorroga prazo de validade de
Concurso
Público
para
provimento de cargos na
Administração Municipal.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
Considerando que o Concurso Público realizado pela Administração
Municipal para prover vagas de Agente de Trânsito, Arquiteto, Assistente Social, Auditor
Fiscal, Biólogo, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental,
Engenheiro Civil, Engenheiro Químico, Especialista em Educação, Fiscal de Serviços
Públicos, Geólogo, Intérprete de Libras, Mecânico de Máquinas e Veículos, Médico,
Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Professor (Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental), Secretário Escolar, Técnico de Enfermagem, teve seu resultado
homologado através do Decreto Municipal Nº 8.795, de 20 de dezembro de 2012,
Considerando também que o Edital do mencionado Concurso estabelece em
sua Cláusula 1.8 que: “O prazo de validade do Concurso, para efeito de nomeação será de
02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo, antes de esgotado, ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo, por ato expresso do
Prefeito Municipal”,
Considerando ainda que o art. 37, inciso III, da Constituição Federal,
estabelece que: “O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável
uma vez por igual período”,
Considerando enfim persistirem as necessidades do serviço público
municipal que determinaram a realização da seleção, caracterizando assim o interesse da
coletividade na prorrogação do prazo de validade do referido Concurso,
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado por dois anos, a contar de 20 de dezembro de
2014, o prazo do Concurso Público destinado a provimento dos cargos de Agente de
Trânsito, Arquiteto, Assistente Social, Auditor Fiscal, Biólogo, Contador, Enfermeiro,
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro
Químico, Especialista em Educação, Fiscal de Serviços Públicos, Geólogo, Intérprete
de Libras, Mecânico de Máquinas e Veículos, Médico, Motorista, Operador de
Máquinas Pesadas, Professor (Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental),
Secretário Escolar, Técnico de Enfermagem, cujo resultado foi homologado pelo Decreto
Municipal Nº 8.795, de 20 de dezembro de 2012.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de novembro de 2014.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DAT Nº 001/2014
ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS
IMÓVEIS
–
ITIV,
CONFORME
LEI
COMPLEMENTAR Nº 083, DE 16 DE
DEZEMBRO 2013, LEI COMPLEMENTAR Nº
003, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2000, SUAS
ALTERAÇÕES,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei
Complementar nº 083, de 16 de dezembro 2013, e Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, artigos 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111, suas alterações, e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
Art. 1º. São obrigatórios o preenchimento da Declaração de Transação Imobiliária – DTI e o recolhimento do
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITIV, na rede bancária autorizada, anteriormente à lavratura
dos atos ou contratos sobre os quais incide o imposto.
Art. 2º. As informações necessárias para o preenchimento da DTI deverão ser fornecidas pelo contribuinte, por
meio da Internet, no sitio da Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ, no endereço eletrônico
http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br
Art. 3º. Os valores venais dos imóveis serão atualizados periodicamente por técnicos com mais de 30 (trinta)
anos de experiência em avaliação imobiliária.
Art. 4º. O contribuinte que não concordar com a avaliação do imóvel deverá ingressar com processo
administrativo requerendo avaliação especial do imóvel, apresentando originais e cópias dos seguintes documentos:
I – requerimento com os fundamentos do pedido declarando qual o valor proposto para
o imóvel, utilizando o formulário de “Solicitação para Avaliação Especial”, na forma do Anexo Único desta
Instrução Normativa;
II – certidão atualizada do cartório de registro de imóvel;
III – contrato de compra e venda ou documento comprobatório da transação;
IV – cópia do RG, CPF ou CNPJ do proprietário, planta de localização, registro fotográfico do imóvel,
com foto da fachada e áreas externas.
Art. 5º. Para os imóveis com o valor venal atualizado superior à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) deverá ser
apresentado, ainda, laudo de avaliação assinado por profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias – IBAPE, ou laudo de avaliação utilizado por
agente financiador na avaliação do imóvel para fins de concessão de financiamento imobiliário, emitidos ha menos de
90 dias.
Art. 6º. Caso o resultado da avaliação especial prevista no art.4º, seja divergente do resultado da avaliação que
definiu o valor venal atualizado, na forma do art. 3º, será arbitrado novo valor venal e comunicado ao requerente para
pagamento do imposto incidente sob a transação a ser realizada.
Parágrafo único. Cabe impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão da Diretoria de
Cadastro Imobiliário.
Art. 7º. Anteriormente à lavratura, registro, inscrição, averbação e demais atos relacionados com a transmissão
de imóveis ou de direitos a eles relativos, os notários, oficiais de registro de imóveis ou seus prepostos ficam obrigados,
mediante acesso ao Portal do ITIV, no endereço eletrônico http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br a realizar os
seguintes procedimentos, mediante certificação digital:
I – verificar a existência de prova do recolhimento do imposto;
II – verificar a inexistência de débitos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU,
referentes ao imóvel transacionado, até a data da operação;
III – verificar a realização de recadastramento da unidade imobiliária junto à SEFAZ, após o vencimento do
prazo regulamentar;
IV – confirmar os dados da transação anteriormente informados no preenchimento da DTI, para emissão do
Documento de Arrecadação Municipal – DAM para o recolhimento do ITIV;
V – confirmar os dados de endereçamento dos imóveis;
VI – confirmar que houve pagamento de Laudêmio, no caso de imóvel pertencente ao Patrimônio municipal;
VII – informar dados complementares de endereçamento e características dos imóveis que não afetem a base
de cálculo do ITIV.
Art. 8º. Os oficiais de registro de imóveis, além do disposto no art. 6º, deverão informar em relação ao imóvel
transacionado:
I – tipo de documento;
II – data do ato;
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III – se a transação foi financiada.
Art. 9º. No caso em que o valor da transação declarado pelo contribuinte na DTI seja inferior ao informado aos
notários, oficiais de registro de imóveis ou seus prepostos quando do registro do ato estes deverão orientar o
contribuinte a solicitar à SEFAZ a emissão de DAM complementar para recolhimento da diferença do imposto, vedada
a efetivação dos atos previstos no caput do art. 8º, até a comprovação do seu recolhimento.
Art. 10. A prova do reconhecimento administrativo da não incidência, da imunidade ou da concessão da isenção
do imposto deverá ser comprovada mediante a apresentação, por parte do interessado, de declaração expedida pela
Diretoria de Administração Tributária.
Art. 11. Designar os membros do Conselho Municipal de Valores Imobiliários, com a seguinte composição:
I – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CREA;
II – Conselho Regional dos Corretores de Imóveis – CRECI-BA;
III – Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado da Bahia –
SINDUSCON-BA;
IV – Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia – ADEMIBA.
Art. 12. Enquanto não forem disponibilizados, pela SEFAZ, os meios necessários para a implantação do disposto
nos artigos 7º e 8º, os notários, oficiais de registro de imóveis ou seus prepostos deverão verificar o recolhimento do
IPTU e do ITIV, no endereço eletrônico http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br, antes da lavratura, registro, inscrição,
averbação e demais atos relacionados à transmissão de imóveis ou de direitos a eles relativos.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 26 de Novembro de 2014.

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DAT Nº 001/2014
SOLICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO ESPECIAL
Prezado Senhor Secretário Municipal da Fazenda em Feira de Santana
Venho através desta, requerer a Avaliação Especial do Imóvel conforme descrição abaixo, para fins de cálculo
do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITIV.
IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO E DO IMÓVEL
Razão Social / Nome do Interessado
CPF / CNPJ
RG: Inscrição Imobiliária
Endereço do Imóvel
CEP: Bairro
Referência de Endereço:
JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Feira de Santana, _____/_____/_____
Assinatura do Interessado: ___________________________________________________
RESPONSÁVEL PARA CONTATO
Nome
Telefones
E-mail
Endereço para Correspondência
CEP: Bairro:
Link da imagem no “google maps”
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ANEXAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ORIGINAIS E CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
•Requerimento com os fundamentos do pedido declarando qual o valor proposto para o imóvel;
• Certidão atualizada do cartório de registro de imóvel;
• Contrato de compra e venda ou documento comprobatório da transação;
• Cópia do RG, CPF ou CNPJ do proprietário, planta de localização, registro fotográfico do imóvel, com foto da
fachada e áreas externas.
• Para os imóveis com o valor venal atualizado superior à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) deverá ser
apresentado, ainda, laudo de avaliação assinado por profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias – IBAPE, ou laudo de avaliação utilizado por
agente financiador na avaliação do imóvel para fins de concessão de financiamento imobiliário, emitidos ha menos de
90 dias.
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DECRETO Nº 9.433, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.
DESENQUADRA
CONTRIBUINTES
DA
CONDIÇÃO
DE
SUBSTITUTOS TRIBUTÁRIOS
DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE
SANTANA.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no
exercício de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
Considerando o disposto no § 8º, do inciso V, do art. 129, da Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações - Código
Tributário do Município de Feira de Santana,
DECRETA:

Art. 1º - Ficam excluídas do rol dos contribuintes classificados como
substitutos tributários do Município de Feira de Santana, as Empresas abaixo
relacionadas:
EMPRESA
VIAÇÃO PRINCESINHA DO SERTÃO
LTDA
VIAÇÃO 18 DE SETEMBRO LTDA

CNPJ Nº
07.598.507/000138
08.888.415/000155

INSC. MUNICIPAL Nº
34.277-7
37.999-9

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2014.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI Nº 3.506, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

INSTITUI NO Âmbito do MUNICÍPIO de feira de
santana o Programa de Incentivos Ambientais
Denominado “IPTU Verde”.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº 98/2014, de
autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do município de Feira de Santana o IPTU
Verde, cujo propósito é fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio
ambiente, ofertando em contrapartida benefício tributário ao contribuinte.
Art. 2º - O benefício tributário em questão, consiste na redução do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU) sob responsabilidade dos proprietários de imóveis
residenciais e não-residenciais, que aderirem as seguintes medidas:
I- Sistema de captação da água da chuva;
II- Sistema de reutilização da água;
III- Sistema de aquecimento hidráulico solar;
IV- Edificação com materiais sustentáveis;
V-

Construção de telhado Verde;

VI- Separação de resíduos sólidos, sendo exclusivo para condomínios
horizontais ou verticais;
VII- Adaptação da calçada ou calçada cidadã;
VIII-

Utilização de energia passiva;

IX- Arborização no imóvel;
X-

Edificações com áreas permeáveis;

XI- Área de Preservação Permanente (APP), proporcional à área preservada.
XII- Construção de qualquer natureza com materiais sustentáveis.
Art. 3º - Para efeito desta Lei considera-se:
I- Sistema de captação da água da chuva: aquele que capta água da chuva
e armazena em reservatório para utilização no próprio imóvel;
II- Sistema de reutilização de água: aquele utilizado após o devido
tratamento da água residual do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma seja
potável;
III- Sistema de aquecimento hidráulico solar: aquele que utiliza sistema de
captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a captação de energia solar
térmica para aquecimento da água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de
energia elétrica na residência;
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IV- Edificação com materiais sustentáveis: aqueles que utilizem materiais
que atenuem os impactos ambientais, devendo ser comprovado mediante apresentação de selo
certificado;
V- Construção de telhado Verde: as residências que optarem por terem em
seus telhados vegetação com a finalidade de diminuir o aquecimento global;
VI- Separação de resíduos sólidos: os condomínios horizontais ou verticais,
que comprovadamente destinem sua coleta para reciclagem;
VII- Adaptação da calçada da residência, ou condomínio para trânsito
livre e seguro: o proprietário que adaptar sua calçada para favorecer o trânsito livre e seguro
para pedestres e cadeirantes, e pessoas com necessidades especiais, mantendo de 1 (um
metro) a 1,5 (um metro e meio) para melhorar a circulação e mobilidade urbana;
VIII- Utilização de energia passiva: o proprietário que por ocasião da
construção do imóvel, residência ou condomínio, este vertical ou horizontal, optar pela
elaboração e devida execução de projeto arquitetônico que propicie o melhor aproveitamento da
luz solar, dispensando ou minimizando o uso de ar condicionado e iluminação artificial;
IX- Arborização no imóvel: o proprietário de imóvel edificado que plantar ou
preservar uma ou mais árvores (de espécie adequada) em sua propriedade;
X- Edificações com áreas permeáveis, residências e condomínios: os
imóveis residências, condomínios horizontais ou verticais, que optarem por jardins ou gramados
que permitam a absorção das águas das chuvas;
XI- Área de Preservação Permanente (APP), proporcional à área
preservada: as propriedades sem edificações, que mantiverem a preservação proporcional à
área preservada, devendo a preservação ser comprovada por laudos técnicos.
Art. 4º - O benefício tributário no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a
que aludem os artigos 1º e 2º, será concedido nas seguintes proporções:
I- 2% (dois por cento) para as medidas descritas nos incisos I e II, do artigo
3º, sendo 1% (um por cento) para cada inciso cumprido;
II- 4% (quatro por cento) para a medida descrita no inciso III do artigo 3º;
III- 4% (quatro por cento) para a medida descrita no inciso IV do artigo 3º;
IV- 2% (dois por cento) para as medidas descritas nos incisos V e VI do artigo
3º, sendo 1% (um por cento) para cada inciso cumprido;
V- 4% (quatro por cento) para a medida descrita no inciso VII do artigo 3º;
VI- 2% (dois por cento) para as medidas descritas nos incisos VIII e IX do artigo
3º, sendo 1% (um por cento) para cada inciso cumprido;
VII- 2% (dois por cento) para a medida descrita no inciso X do artigo 3º, sendo
1% (um por cento) para condomínio vertical.
VIII- Isenção do Imposto Predial Territorial Urbano para o proprietário que optar
pela medida descrita no inciso XI, do artigo 3º desta lei.
Parágrafo único - Os benefícios podem ser cumulativos, estes somados, não
podem ultrapassar o total de 20% (vinte por cento), por propriedade.
Art. 5º - Os interessados em obter o benefício tributário devem protocolar o
pedido e sua justificativa na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Leolinda
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Bacelar, nº 224, Kalilândia, Feira de Santana – Bahia, contendo a medida aplicada em sua
edificação ou terreno, devidamente comprovada.
Art. 6º - O incentivo fiscal desta lei, apenas será concedido aos contribuintes
que estiverem em dia com suas obrigações tributarias para com o município de Feira de Santana.
Art. 7º - O benefício será revogado quando o proprietário:
I– Inutilizar a medida que levou à concessão do desconto;
II – Deixar de pagar uma das prestações, em caso de parcelamento do IPTU;
III – Não fornecer as informações solicitadas pelos órgãos competentes.
Art. 8º - As medidas de compensação, conforme dispõe o art. 14, da Lei
Complementar nº 101/2000, constam do anexo único, parte integrante desta lei.
Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei em 90
(noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2014.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ROBERTO LUIZ DA SILVA TOURINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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ANEXO ÚNICO, À LEI Nº 3.506, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITA,
CONFORME DISPÕE
O ART. 14, DA LEI COMPLEMENTAR Nº.
101/2000.
ESTIMATIVA
RECEITA – INCREMENTOS QUE SERÃO CONSOLIDADOS EM 2015:
l) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.360, de 28 de março de 2013;
m) Decorrente da implantação da Lei nº. 3.403, de 08 de agosto de 2013;
n) Decorrente da implantação da Lei Complementar Nº 83/2013 – ITIV
DIGITAL;
o) Decorrente da implantação da Central de Conciliação Tributária;
p) Decorrente do cruzamento entre o valor do faturamento informado pelo
contribuinte, com o valor do faturamento do mesmo contribuinte informado
pelas administradoras de cartões de crédito;
q) Majoração da alíquota do Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV;
r) Atualização dos tributos municipais para o exercício de 2015;
s) IPTU – Com ampliação da base de contribuintes do IPTU, com o
lançamento de novos loteamentos, novos registros e ajustes de áreas
construídas, identificação de reformas e novas construções não
informadas, etc;
t) Substituição Tributária – Aumento do controle da Substituição Tributária;
u) Repasse do ICMS – Aumento do repasse do ICMS, tendo em vista 26
(vinte e seis) recursos interpostos pelo município;
v) com retorno das empresas que migraram para outros municípios, tanto
com relação ao ISS quanto às taxas...
INCREMENTO:...........................................................................................R$
5.000.000,00
PERDA:
► Com redução tendo em vista isenção para o IPTU VERDE.....................
R$ 200.000,00
R$
“SUPERAVIT”
4.800.000,00
Nota: Os valores apresentados, levam em consideração a possibilidade da adimplência
de todos contribuintes cadastrados na condição de “ativo”.
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DECRETO Nº 9.525, DE 24 DE MARÇO DE 2015.
Altera o Decreto nº 8.471, de 20 de
dezembro
de
2011,
que
regulamenta a Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica – NFS-e no
município,
sistema
de
gerenciamento das notas fiscais e
a
sua
utilização,
disciplina
obrigações
acessórias
pela
Internet e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, com
redação dada pela Emenda Nº 29/2006, e com fundamento no art. 133 da Lei
Complementar Nº 003/2000 (Código Tributário Municipal),
Considerando a necessidade de aprimorar as normas e os
procedimentos na Gestão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-E,
DECRETA:
Art. 1º - O caput do Art. 34, do Decreto nº 8.471, de 20 de dezembro
de 2011, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 34 - Os contribuintes sediados fora do Município de Feira de
Santana deverão obrigatoriamente preencher o cadastro eletrônico no site da
SEFAZ, www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br, fazendo constar as informações
solicitadas alusivas à empresa.”
Art. 2º - Fica revogado o Parágrafo único, do Art. 35, do Decreto nº
8.471, de 20 de dezembro de 2011.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 24 de março de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI COMPLEMENTAR Nº 096, DE 30 DE JULHO DE 2015.

INSTITUI o Programa de Incentivos fiscais para os
estacionamentos em edifícios-garagem, e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar Nº 09/2014, de
autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Os imóveis utilizados para estacionamento, localizados no centro da Cidade de Feira de
Santana, desde que considerados edifícios-garagem, farão jus aos seguintes benefícios fiscais:
I) Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para parcela correspondente a
construção, pelo prazo de 05 (cinco anos);
II) Isenção da Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares (TLE),
prevista no art. 149, da Lei Complementar nº 003/2000, pelo prazo de 05 (cinco anos);
III)
Redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), para 2%
(dois por cento).
Parágrafo único - O prazo a que alude inciso I, deste artigo, será contado a partir da data da
concessão do habite-se.
Art. 2º - O benefício de que trata esta lei, abrange apenas as construções que contemplem o mínimo
de 100 (cem) vagas de estacionamento rotativas.
Art. 3º - Ficam isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), os prestadores
que venham a realizar serviços classificados nos subitens “7.02” e “7.05”, da Lista de Serviços a que se
refere o art. 112, da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000, contratados para execução e ou edificação
de obras pertinentes a edifícios-garagem, localizadas no centro da Cidade de Feira de Santana.
Art. 4º - A fruição dos benefícios previstos nesta Lei não confere direito à restituição ou
compensação de importâncias pagas a qualquer título.
Art. 5º - As medidas de compensação, conforme dispõe o art. 14, da Lei Complementar nº
101/2000, constam do anexo único, parte integrante desta lei.
Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 01 de janeiro de 2015.
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de julho de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO ÚNICO, A LEI COMPLEMENTAR Nº 096, DE 30 DE JULHO DE 2015.

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITA, CONFORME DISPÕE O
ART. 14,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000.
ESTIMATIVA
RECEITA – INCREMENTOS QUE SERÃO CONSOLIDADOS EM 2015:
l)
m)
n)
o)
p)

Decorrente da implantação da Lei nº 3.360, de 28 de março de 2013;
Decorrente da implantação da Lei nº 3.403, de 08 de agosto de 2013;
Decorrente da implantação da Lei Complementar Nº 83/2013 – ITIV DIGITAL;
Decorrente da implantação da Central de Conciliação Tributária;
Decorrente do cruzamento entre o valor do faturamento informado pelo contribuinte, com o valor
do faturamento do mesmo contribuinte informado pelas administradoras de cartões de crédito;
q) Majoração da alíquota do Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV;
r) Atualização dos tributos municipais para o exercício de 2015;
s) IPTU – Com ampliação da base de contribuintes do IPTU, com o lançamento de novos
loteamentos, novos registros e ajustes de áreas construídas, identificação de reformas e novas
construções não informadas, etc;
t) Substituição Tributária – Aumento do controle da Substituição Tributária;
u) Repasse do ICMS – Aumento do repasse do ICMS, tendo em vista 26 (vinte e seis) recursos
interpostos pelo município;
v) com retorno das empresas que migraram para outros municípios, tanto com relação ao ISS quanto
às taxas.
INCREMENTO:...........................................................................................R$ 5.000.000,00
PERDA:
► Com redução, tendo em vista isenção de Tributos para Estacionamentos
Edifícios-Garagem ...........................................................................................R$ 150.000,00
“SUPERAVIT”

em

R$ 4.850.000,00

Nota: Os valores apresentados, levam em consideração a possibilidade da adimplência de todos
contribuintes cadastrados na condição de “ativo”.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 097, DE 19 DE AGOSTO DE 2015.
Revoga o Art. 4º, da Lei
Complementar Nº 043, de 1º de março
de 2010, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições,
FAÇO saber que a Câmara Municipal de Feira de Santana, através do Projeto
de Lei Complementar nº 05/2015, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono
a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - Fica revogado o art. 4º, da Lei Complementar nº 043, de 01º de
março de 2010.
Parágrafo único - Fica garantida a continuidade da isenção já concedida às
empresas que cumprirem com todas as condições da isenção disposta no artigo revogado,
até o prazo final do benefício.
Art. 2º - O Poder Executivo deverá apurar as empresas beneficiadas com a
isenção ora revogada, e controlar o prazo final do benefício assim como o cumprimento
integral das condições da isenção.
Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação e
será aplicada aos pedidos em curso, ainda não deferidos.
Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2015.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LEI Nº 3.557, DE 19 DE AGOSTO DE 2015.
Republicada por incorreção
Altera o art. 1º, da Lei Nº 3.374, de 08 de maio de
2013, e modificação promovida pela Lei nº 3.466, de
03 de setembro de 2014, que Instituiu o Programa de
Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos
Fiscais do Município de Feira de Santana, Bahia, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº
91/2015, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º, da Lei nº 3.374, de 08 de maio de 2013, e alterações
promovidas pela Lei nº 3.466, de 03 de setembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação
de Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana, para créditos de qualquer
natureza, tributários e não-tributários, constituídos ou não, inscritos ou não, na dívida
ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar, inscritos ou a inscrever no
SERASA, inscritos ou a inscrever, no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, em favor
da Fazenda Pública Municipal, tendo como origem os fatos geradores ocorridos até a
data da promulgação desta Lei, excetuados os decorrentes de multa por infração à
legislação de trânsito e ambiental.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de agosto de 2015.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
PREFEITO

DO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 9.801, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS
JUDICIAIS E INSTITUI O FUNDO DE RESERVA DOS
DEPÓSITOS JUDICIAIS, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, CONFORME
DISPÕE A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151,
DE 5 DE AGOSTO DE 2015.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no exercício de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e em cumprimento ao
disposto na Lei Complementar Federal nº 151, de 05 de agosto de 2015,
DECRETA:
Art. 1º - Fica regulamentada a utilização dos depósitos judiciais e institui o Fundo de
Reserva dos Depósitos Judiciais, no âmbito do Município de Feira de Santana, conforme dispõe
a Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015.
Parágrafo único - Os depósitos judiciais e administrativos, em dinheiro, referentes a
processos judiciais ou administrativos, tributários ou não-tributários, nos quais o Município de
Feira de Santana seja parte, considerados todos os seus órgãos da administração pública direta
e indireta, efetuados em instituição financeira oficial pública, serão disponibilizados ao
Município nos termos da Lei Federal nº 151, de 05 de agosto de 2015 e de acordo com o presente
Decreto.
Art. 2º - A instituição financeira oficial pública transferirá para a conta única do Tesouro
do Município 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes aos
processos judiciais e administrativos de que trata o art. 1º, bem como, os respectivos acessórios,
nos seguintes prazos:
I - em até 15 (quinze) dias após a apresentação de cópia do termo de compromisso de
que trata o artigo 4º, deste decreto;
II - após a transferência de que trata o inciso I, deste artigo, os repasses subsequentes
deverão ser efetuados em até 10 (dez) dias após os depósitos.
Art. 3º - Fica instituído o fundo de reserva dos depósitos judiciais e administrativos, a
ser mantido junto à instituição financeira referida no art. 1º, destinado a garantir a restituição
da parcela transferida à Conta Única do Tesouro, nos termos do disposto no art. 2º, deste
Decreto.
§ 1º - A instituição financeira oficial contratada como gestora do fundo tratará de forma
segregada os depósitos judiciais e os depósitos administrativos.
§ 2º - O montante dos depósitos judiciais e administrativos, não repassados ao Tesouro
Municipal, constituirá o fundo de reserva referido no caput do art. 3º, cujo saldo não poderá ser
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inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o art. 1º. deste Decreto,
acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.
§ 3º - Os valores recolhidos ao fundo de reserva terão a remuneração equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais.
§ 4º - Compete à instituição financeira gestora do fundo de reserva, de que trata este
artigo, manter escrituração individualizada para cada depósito efetuado na forma do art. 1º,
discriminando:
I - o valor total do depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente
atribuída;
II - o valor do depósito mantido na instituição financeira, nos termos deste artigo, a
remuneração que lhe foi originalmente atribuída e os rendimentos decorrentes do disposto no
§ 2º, deste artigo.
§ 5º - O Município de Feira de Santana firmará convênio com a instituição financeira
gestora do fundo, estabelecendo os prazos e condições em que serão realizados os repasses, a
que se referem o art. 2º, do presente Decreto.
Art. 4º - Para se habilitar ao recebimento das transferências referidas no art. 2º, o
Município deverá apresentar ao órgão jurisdicional competente pelo julgamento dos litígios aos
quais se refiram os depósitos, termo de compromisso firmado pelo Senhor Prefeito, que preveja:
I - a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse
das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 2º, do art. 3º, deste Decreto;
II - a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos
depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 2º, do art.3º, condição esta
a ser observada a cada transferência recebida na forma do art. 2º, deste Decreto;
III - a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos
art. 5º, deste Decreto;
IV - a recomposição do fundo de reserva pela Prefeitura, em até quarenta e oito horas,
após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites
estabelecidos no § 2º, do art. 3º, deste Decreto.
Art. 5º - Os recursos repassados na forma deste Decreto ao Município, ressalvados os
destinados ao fundo de reserva de que trata o § 2º, do art. 3º, serão aplicados, exclusivamente,
no pagamento de:
I - precatórios judiciais de qualquer natureza;
II - dívida pública fundada, caso a Lei Orçamentária do ente federativo preveja dotações
suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício e não
remanesçam precatórios, não pagos, referentes aos exercícios anteriores;
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III - despesas de capital, caso a Lei Orçamentária do ente federativo preveja dotações
suficientes para o pagamento da totalidade dos precatórios judiciais exigíveis no exercício, não
remanesçam precatórios não pagos, referentes aos exercícios anteriores e o ente federado não
conte com compromissos classificados, como dívida pública fundada;
IV - recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial dos fundos de
previdência, referentes aos regimes próprios de cada ente federado, nas mesmas hipóteses do
inciso III.
Parágrafo único - Independentemente das prioridades de pagamento estabelecidas no
caput deste artigo, poderá o Município de Feira de Santana utilizar até 10% (dez por cento) da
parcela que lhe for transferida, nos termos do caput do art. 2º, para constituição de Fundo
Garantidor de Parcerias Público-Privadas ou de outros mecanismos de garantia previstos em Lei,
dedicados exclusivamente a investimentos de infraestrutura.
Art. 6º - Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante,
mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos deste
Decreto, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será colocado à
disposição do depositante pela instituição financeira responsável, no prazo de 3 (três) dias úteis,
observada a seguinte composição:
I - a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 2º, do art. 3º,
acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será de responsabilidade direta
e imediata da instituição depositária;
II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante, nos
termos do caput, será debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata o § 2º, do
art. 3º.
§ 1º. Na hipótese de o saldo do fundo de reserva após o débito referido no inc. II ser
inferior ao valor mínimo estabelecido no § 2º, do art. 3º, o município será notificado para
recompô-lo na forma do inc. IV, do art. 4º.
§ 2º - Na hipótese de insuficiência de saldo no fundo de reserva, para o débito do
montante devido, nos termos do inciso II, a instituição financeira restituirá ao depositante o
valor disponível no fundo, acrescido do valor referido no inciso I.
§ 3º - Na hipótese referida no § 2º, deste artigo, a instituição financeira notificará a
autoridade expedidora da ordem de liberação do depósito, informando a composição detalhada
dos valores liberados, sua atualização monetária, a parcela efetivamente disponibilizada em
favor do depositante e o saldo a ser pago, depois de efetuada a recomposição prevista no § 1º,
deste artigo.
Art. 7º - Encerrado o processo litigioso, com ganho de causa para o município, ser-lhe-á
transferida a parcela do depósito mantida na instituição financeira nos termos do § 2º, do art.
3º, acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída.
§ 1º - O saque da parcela de que trata o caput deste artigo, somente poderá ser realizado
até o limite máximo do qual não resulte saldo inferior ao mínimo exigido no § 2º, do art. 3º.
§ 2º - Na situação prevista no caput, serão transformados em pagamento definitivo,
total ou parcial, proporcionalmente à exigência tributária ou não tributária, conforme o caso,
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inclusive seus acessórios, os valores depositados na forma do caput do art. 2º, acrescidos da
remuneração que lhes foi originalmente atribuída.
Art. 8º - As despesas financeiras resultantes da aplicação deste Decreto correrão por
conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do município, suplementadas se
necessário.
Art. 9º - Compete ao Secretário Municipal da Fazenda a realização dos atos necessários
à operacionalização e manutenção do Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais, de que trata a
Lei Complementar Federal nº 151, de 05 de agosto de 2015, em especial, junto à instituição
financeira gestora do Fundo de Reserva dos Depósitos Judiciais.

Art. 10 - A Secretaria Municipal da Fazenda e a Procuradoria Geral do Município
poderão editar normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto, desde que absolvendo as disposições da Lei Complementar Federal Nº 151, de
05 de agosto de 2015.
Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO

EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 9.802, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
Disciplina a forma de notificação dos atos relacionados
ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no exercício de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e o art. 16 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações; Lei Complementar Nº
035, de 06 de novembro de 2007, e alterações; e art. 33, da Resolução CGSN nº 94, de
29 de novembro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º - A notificação dos atos relativos à opção e exclusão de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - SIMPLES NACIONAL,
bem como seu enquadramento no regime de estimativa conforme dispõe o art. 33 da
Resolução do CGSN nº 94/2011, será realizada mediante edital publicado no Diário
Oficial
do
Município,
no
endereço
eletrônico
https://www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br/
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 04 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO

EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 9.814, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Atualiza, sem aumento real, os Valores para
2016, das Tabelas de Receita que especifica,
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
no uso das suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Art. 86, da Lei Orgânica do
Município, e o Código Tributário Municipal, Lei Complementar Nº 003, de 22 de
dezembro de 2000,
Considerando a atualização, sem aumento real, para o valor monetário da base
de cálculo no ano de 2016;
Considerando o disposto no art. 97, § 2º, do Código Tributário Nacional, que
estabelece: “Não constitui majoração de tributo (...), a atualização do valor monetário
da respectiva base de cálculo”.
Considerando que atualização do valor monetário da base de cálculo não é uma
opção e sim obrigação, conforme orientação do Tribunal de Contas dos Municípios –
TCM, e do Conselho Nacional de Justiça – CNJ...
DECRETA:
Art. 1º – Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2016, atualizados em 10,48% (dez
inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), correspondentes ao Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), acumulados no período de dezembro de 2014 a novembro de 2015:
I – os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de Valores por Metro
Quadrado de Terrenos), e II (Tabela de Valores de Metro Quadrado de Construção) da
Lei Nº 3.429, de 06 de dezembro de 2013, e alterações;
II – os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II (Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela Lei Complementar Nº 003,
de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
III – os valores da Tabela de Receita da Taxa de Fiscalização do Funcionamento
TFF, Anexo I, da Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
IV – os valores da Tabela de Receita da Taxa de Licença e Localização - TLL,
Anexo I, da Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
V – os valores da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP,
definidos pela Lei Nº 3.381, de 06 de junho de 2013, e alterações;
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VI – os valores das Tabelas de Receita nº V (Taxa de Licença para Execução de
Obras e Urbanização de Áreas Particulares – art. 149), estabelecidas pela
Lei
Complementar Nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
VII – os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de Fiscalização
Sanitária) da Lei n.º 2.466, de 23 de dezembro de 2003, e alterações;
VIII – os valores das taxas praticadas pelo de Abastecimento e outros mercados,
definidos no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, e alterações;
IX - os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas Ambientais) da
Lei Complementar nº 41, de 03 de setembro de 2009, e alterações;
X – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “A”(Taxa de Licença para
Exploração de Atividades em Logradouros Públicos – Comércio Eventual ou Ambulante
– art. 155), da
Lei Complementar N° 003, de 22 de dezembro de 2000, e
alterações;
XI – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “B”(Taxa de Licença para
Exploração de Atividades em Logradouros Públicos – Dos Meios de Publicidade – art.
155), da
Lei Complementar N° 003, de 22 de dezembro de 2000, e
alterações;
XII – Toda e qualquer receita enquadrada como tarifa pública; outras taxas de
serviços; multas e outros acréscimos legais.
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, surtindo seus
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2015.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO Nº 9.846, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.
Enquadra novos contribuintes na
condição de substitutos tributários do
Município de Feira de Santana, e dá
outras providências.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no exercício de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no art.
129, inciso V, § 7º, do Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 003/2000,
Considerando que, por relevante interesse público fundamentado, fica o Poder
Executivo autorizado a habilitar empresas como Substitutos Tributários,
DECRETA:

Art. 1º - A substituição tributária consiste na atribuição da responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto a terceiro, vinculado ao fato gerador, na condição de
contratante, fonte pagadora ou intermediário de serviço, cuja prestação se dê no município
de Feira de Santana.
Art. 2º - Para efeitos deste Decreto considera-se:
I - Contribuinte substituto: é aquele ao qual, por força de lei, lhe é imputada a
responsabilidade de reter e recolher o imposto relativo ao fato gerador praticado por
terceiros; é, em outras palavras, o tomador do serviço;
II - Contribuinte substituído: é aquele cuja lei designa como realizador da hipótese
de incidência (fato gerador), mas a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é
atribuída a outro; é, em outras palavras, o prestador do serviço.
Art. 3º - São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer
natureza (ISSQN), qualificados como substitutos tributários, estando obrigados ao
recolhimento integral do imposto devido, da atualização monetária, da multa e dos juros,
aqueles contribuintes enquadrados no art. 129, da Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, e alterações.
Art. 4º - Com fundamento no art. 129, inciso V, § 7º, do Código Tributário
Municipal, Lei Complementar 003/2000, as empresas tomadoras de serviços no
Município de Feira de Santana, relacionadas no Anexo I, deste DECRETO, passam a
integrar o rol dos substitutos tributários, já consolidados pela legislação em vigor.
Parágrafo único - As empresas constantes do Anexo I, conforme caput são
responsáveis pela retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
junto ao contribuinte prestador do serviço, e também por seu recolhimento à
Administração Pública Municipal.
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Art. 5º - O recolhimento do tributo, de que trata este Decreto, deve ser realizado
no dia 12 (doze) do mês seguinte ao da prestação do serviço tomado, conforme previsto
no art. 29, do Decreto nº 8.471/2011.
Art. 6º - O tomador responsável pela retenção e recolhimento do ISSQN, que não
promover a retenção na fonte, ficará responsável solidariamente junto com o contribuinte
prestador do serviço pelo pagamento integral do tributo e também dos acréscimos legais,
conforme previsto no Código Tributário Municipal.
Art. 7º - Ficam as empresas relacionadas no Anexo I, deste Decreto, obrigadas a
exigir o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, dos prestadores de serviço
localizados fora do Município de Feira de Santana, conforme disposto no art. 33, do
Decreto nº 8.471/2011.
Parágrafo único - As empresas relacionadas no Anexo I, deste Decreto, que não
exigirem o RANFS de seus prestadores de serviços ficam sujeitas às penalidades previstas
no Código Tributário Municipal.
Art. 8º - O responsável pela retenção emitirá obrigatoriamente a Declaração de
Retenção na Fonte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - DRF/ISSQN,
consoante Anexo II, destinados ao:
I - tomador do serviço;
II - prestador do serviço.
§ 1º - A DRF/ISSQN destinar-se-á a comprovar a realização da respectiva
retenção.
§ 2º - Ao tomador do serviço caberá a emissão da DRF/ISSQN, no ato da
retenção.
§ 3º - A DRF/ISSQN, a nota fiscal, o respectivo DAM, juntamente com o
comprovante de pagamento deverá ficar em posse do tomador do serviço como
documento fiscal e contábil pelo prazo de 05 (cinco) anos.
§ 4º - A DRF/ISSQN e a nota fiscal deverão ficar em posse do prestador do serviço
como documento fiscal e contábil pelo prazo de 05 (cinco) anos.
§ 5º - O Fisco Municipal poderá requerer, no prazo estabelecido no parágrafo
anterior, os documentos fiscais e contábeis pertinentes.
Art. 9º - O tomador do serviço somente estará desobrigado de reter o ISSQN se
lhe for apresentada, pelo prestador do serviço, Certidão Negativa de Retenção na Fonte
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - CNRF/ISSQN, fornecida pelo
Departamento da Administração Tributária – DAT.
§ 1º - O tomador do serviço deverá manter em seus arquivos contábeis cópia da
CNRF/ISSQN, juntamente com os documentos a que está vinculada, para fins de
consulta, a qualquer tempo, pelo Fisco Municipal.
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§ 2º - O Departamento da Administração Tributária – DAT emitirá a
CNRF/ISSQN, mediante a comprovação do devido recolhimento do tributo pelo
prestador do serviço.
Art. 10 - A CNRF/ISSQN será emitida pelo Departamento da Administração
Tributária – DAT, destinada ao prestador do serviço conforme Anexo III, a requerimento
deste.
Parágrafo único - O requerimento previsto no caput deverá ser instruído com a
documentação pertinente para que o Fisco Municipal analise se o prestador do serviço se
enquadra em uma das hipóteses de não retenção do ISSQN previstas no art. 129, da Lei
Complementar nº 003/2000.
Art. 11 - O documento de que trata o artigo anterior será emitido exclusivamente
pelo Departamento de Administração Tributária – DAT, e indicará expressamente o
motivo autorizador da dispensa da retenção.
§ 1º - A análise do requerimento e respectiva emissão da CNRF/ISSQN, em caso
de deferimento, dar-se-á no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis.
§ 2º - Havendo dúvidas no enquadramento em relação à retenção, nos termo do
art. 3º, poderá o Fisco Municipal, a qualquer tempo, notificar o requerente para apresentar
outros documentos que entender necessário para dirimir as dúvidas, sendo possível a
prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo anterior, por igual período.
§ 3º - Em não sendo atendida a notificação do Fisco Municipal e não podendo ser
realizado o enquadramento necessário para a emissão da CNRF/ISSQN o processo será
arquivado.
Art. 12 - O prazo de validade da CNRF/ISSQN será de 60 (sessenta) dias a contar
da data da sua emissão.
Art. 13 - O tomador efetuará o pagamento ao prestador do serviço, após a dedução
do valor da retenção do ISSQN, informado no corpo da nota fiscal.
Parágrafo único - O tomador do serviço emitirá a DRF/ISSQN, ao contribuinte
substituído, no ato do pagamento do serviço prestado.
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de janeiro de 2016.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO
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EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA

ANEXO I AO DECRETO Nº 9.846, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.
Empresas que, após publicação deste Decreto, passarão a integrar o rol dos Substitutos Tributários
do ISSQN do Município de Feira de Santana, Estado da Bahia.
INSCRIÇÃO
52.988-5
58.389-8
46.169-5
55.293-3
35.503-8
146900
51.520-5
12.609-8
61.056-9
52.970-2
61.756-3
8.900-1
41.318-6
50.929-9
30.011-0
49.503-4
36.490-8
39.407-6
135-0
16.658-8
61.718-0
40.886-7
32.776-0
30.904-4
30.935-4
40.969-3
30.928-1
32.965-7
38.131-4
58.070-8
37.321-4
49.086-5
37.642-6
33.276-3
44.635-1
35.946-7
5002668
33.363-8
38.944-7
17.344-4
52.935-4
32.271-7
110-4
1.761-2
6.889-6
53.931-7

RAZÃO SOCIAL
3 M INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E MONTAGENS INDUSTRIA LT ME
ACEFLEX DO NORDESTE LTDA
ALBERTO AROLDO SANTOS
ALMEIDA SILVESTRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ANA MARIA RIBEIRO CASTRO
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ARTPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA
B FERNANDEZ FERNANDEZ - ME
BANCO BRADESCO S/A
BEATRIZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS, TRANSPORTES E SERV LT
EPP
BORRACHAS VIPAL SA
BRAX-FEIRA DERIVADOS DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA
CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
CENTRAL PARK COMERCIO,REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA
CENTRO COMERCIAL CARMAC
CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA
CERQUEIRA GONÇALVES CIA LTDA
COMERCIAL DE RESIDUO CARNEIRO BENEF E RECICLAGEM LT
CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO MAISON BEAU RIVAGE
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CLASSE APART
CONDOMÍNIO DR JOSE FALCAO DA SILVA
CONDOMINIO LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA
CONDOMÍNIO MEDDI IHEF CLINICAS ASSOCIADAS
CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTO DAS ARVORES
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO MILÊNIO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT GERMAIN
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA AMALIA
CONSORCIO PATIOS BAHIA
CR PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
DENVER IMPERMEABILIZANTES, IND E COM LTDA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DIRLEN DA SILVA MASSA MASSA E CIA LTDA
DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A
DPF INDUSTRIAL LTDA - ME
EMAC ENGENHARIA DA MANUTENÇÃO S/A
FEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
G. MAC METALURGICA LTDA
GD SERVIÇOS INTERNET LTDA
GMAP INSPECAO VEICULAR LTDA EPP
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INCOMPREL IND. DE CONCR. PREMOLDADO LTDA
INDUSTRIA DE BISCOITOS ITALIA LTDA
INDUSTRIA DE BISCOITOS ITALIA LTDA
INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇOS BAHIA LTDA
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CNPJ
10.921.573/0001-01
16.584.863/0001-93
77.827.665/0001-06
10.303.413/0001-07
08.227.975/0001-69
42.591.651/0546-69
42.591.651/1605-07
02.727.687/0001-97
71.445.555/0006-08
16.458.126/0001-44
60.746.948/8781-85
02.146.882/0001-23
87.870.952/0035-93
16.737.285/0001-88
05.979.204/0001-30
59.101.188/0018-55
01.112.797/0001-81
73.661.472/0002-40
14.073.092/0006-59
05.474.428/0001-90
22.449.149/0001-95
06.307.537/0001-85
63.109.920/0001-62
40.637.316/0001-03
05.453.909/0001-19
10.566.822/0001-98
06.117.498/0001-53
05.393.562/0001-66
07.796.372/0001-15
20.059.489/0003-46
07.609.180/0001-52
04.064.707/0002-01
13.195.920/0001-54
07.470.795/0001-40
66.471.517/0009-24
02.547.673/0001-91
19.157.650/0013-07
07.457.547/0001-60
09.608.093/0001-06
05.929.700/0001-89
17.650.238/0001-65
02.299.645/0001-00
13.734.397/0001-97
14.418.982/0001-40
14.418.982/0002-21
09.674.756/0001-90

12.824-4
39.007-0
41.387-9
16.700-2
60.519-0
60.781-9
17.299-5
50.907-8
9.496-0
15.009-6
48.546-2
58.614-5
42.731-4
45.412-5
7.804-2
34.845-7
40.112-9
44.590-8
14.876-8
36.545-9
51.484-5
60.566-2
50.482-3
52.028-4
59.836-4
14.776-1
40.148-0
32.398-5
38.966-8
11.377-8
44.202-0
53.793-4
61.582-0
43.985-1
48.938-7
51.698-8
50.775-0
5001399
20.336-0
52.204-0
15.306-0
61.465-3
61.466-1
40.554-0
10.693-3
5002855
11.455-3
44.263-1

INDUSTRIA DE URNAS FUNERARIAS SÃO GONÇALO LTDA
INDUSTRIA METALURGICA BAHIA PARAFUSOS LTDA ME
JANNA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME
JOSE FONSECA GOMES E CIA LTDA
LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL
LOCALIZA RENT A CAR
M E METAIS LTDA
M RIBEIRO DE FREITAS TRANSPORTE ME
MAGIA DA BAHIA IND DE ALIMENTOS LTDA
MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LT
MAURICÉA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA
MERCANTE DISTRIB DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO
LTDA
MM COMERCIO DE MERCADORIA LTDA
MOINHOS DE TRIGO INDIGENA S/A MOTRISA
MONTEIRO INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
MOTO CLUBE LTDA
MOTO CLUBE LTDA
MOTO CLUBE LTDA
NECTTARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LT
NESTLE BRASIL LTDA
NILZETE RIBEIRO LIMA EIRELI - ME
PARQUE VIVER SPE LTDA
PERFORMANCE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS E SERV LT ME
PORTAL DO SERTÃO AGROPECUARIA LTDA ME
POSSOLI AUTOMOTORES LTDA
PRATIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA VEICULOS
LTDA
RESIDENCIAL RIO SUBAE
SAILER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
SÃO FRANCISCO MINERAÇÃO LTDA
SERTÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E SOLVENTES LTDA
ME
SHOPPING AVENIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
SIGNUS SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO LTDA
SK AUTOMOTIVE S/A DITRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS
SUPER PRE MOLDADOS IND E COM DO NORDESTE BAIANO LTDA
T CAMPAGNA KUNRATH ME
TELEFONICA BRASIL S.A.
TEXAS INDUSTRIAL LTDA
TLA INDUSTRIA DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA - ME
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS RURAL LTDA
TRUX COMERCIO DE VEICULOS LTDA
TRUX COMERCIO DE VEICULOS LTDA
UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA
UNITECNICA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME
VIA ENGENHARIA S.A
W P S PINTO
WS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
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02.872.165/0001-89
09.333.269/0001-64
06.985.486/0001-40
05.386.434/0001-95
15.170.723/0005-30
16.670.085/0613-75
05.894.661/0001-21
12.681.492/0001-07
04.378.328/0001-05
02.130.525/0001-77
12.819.074/0012-96
96.755.848/0001-08
11.428.641/0001-68
88.447.032/0018-29
13.870.357/0001-72
08.020.961/0001-70
08.020.961/0003-31
08.020.961/0005-01
96.821.053/0002-23
60.409.075/0132-11
16.935.949/0001-13
22.846.511/0001-61
15.717.551/0001-48
12.502.523/0001-15
21.602.804/0003-00
02.985.215/0001-34
11.179.264/0006-85
07.116.092/0001-19
09.525.010/0001-15
00.082.431/0001-44
05.519.873/0002-00
08.076.560/0001-31
23.612.920/0001-66
01.828.461/0001-10
08.237.002/0030-45
09.043.267/0001-30
16.585.169/0001-90
02.558.157/0024-59
14.016.026/0001-32
15.484.168/0001-97
02.829.209/0001-98
09.405.797/0009-39
09.405.797/0008-58
10.651.431/0001-71
00.615.516/0001-40
00.584.755/0001-80
01.747.573/0001-46
09.557.074/0001-06

ANEXO II AO DECRETO Nº 9.846, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS NA FONTE
TOMADOR OU CONTRATANTE
CNPJ
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRESTADOR
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TELEFONES
E-MAIL
NOME DO CONTATO
SERVIÇO PRESTADO
DATA
VALOR DO SERVIÇO: R$
TIPO DE DOCUMENTO
NÚMERO DO DOCUMENTO
VALOR RETIDO: R$
ALÍQUOTA
DATA DA RETENÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Carimbo, data e Assinatura do Responsável
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ANEXO III AO DECRETO Nº 9.846, DE 20 DE JANEIRO DE 2016.
CERTIDÃO EMITIDA CONFORME DESOBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE
CONTRIBUINTE
CNPJ
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TELEFONES
E-MAIL
NOME DO CONTATO
Esta Certidão desobriga o substituto tributário - tomador do serviço, à retenção e recolhimento do imposto
sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN dos serviços tomados.
Esta Certidão refere-se exclusivamente ao ISSQN da substituição tributária e abrange somente o
contribuinte acima identificado.
Certidão emitida em:
Prazo de validade:
____________________________________________
Diretor do Departamento de Administração Tributária
___________________________________
Chefe da Divisão da Substituição Tributária
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LEI Nº 3.607, DE 18 DE MARÇO DE 2016.
Confere Isenção de Imposto Predial e
Territorial Urbano – IPTU aos Imóveis
em que se constituem Teatros e Espaços
Culturais.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº
03/2016, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Este instrumento legal dispõe sobre a concessão de isenção de Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU, aos imóveis utilizados exclusiva ou
predominantemente como teatros ou espaços de natureza cultural, nas condições
previstas nesta lei.
Art. 2º - Ficam isentos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU os imóveis
utilizados exclusiva ou predominantemente como teatros ou espaços culturais, cuja
finalidade seja a realização de espetáculos de artes cênicas, e que apresentem,
cumulativamente, as seguintes características:
I - caráter artístico e cultural, nos termos do § 2º, deste artigo;
II - acesso direto por logradouro público ou espaço semipúblico de circulação em
galerias;
III - capacidade de público, por sala, de até 200 (duzentas) pessoas sentadas.
§ 1º - É vetada a concessão da isenção prevista nesta lei aos teatros e espaços
culturais que sejam administrados ou geridos por:
I - partidos políticos;
II - empresas sem fins culturais.
§ 2º - Consideram-se de caráter artístico e cultural os teatros e espaços culturais
que desenvolvam ações de criação, produção, formação, programação ou promoção de
atividades artísticas com finalidade estética e cultural.
§ 3º - No caso de imóveis parcialmente utilizados como teatros ou atividades
acessórias correlacionadas à exibição de espetáculos, a isenção incidirá
proporcionalmente sobre a área do imóvel utilizada para esses fins.
Art. 3º - A isenção prevista no art. 2º, depois de solicitada e deferida, deverá ser
renovada anualmente junto ao Poder Executivo pelos administradores ou gestores dos
teatros ou espaços culturais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, proprietários,
locatários ou cessionários.
§ 1º - O requerente que apresentar pedido de isenção, nos termos do caput deste
artigo, deverá assinar termo de responsabilidade pelas informações prestadas.
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§ 2º - Para obter a renovação de sua isenção, o requerente deverá comprovar
anualmente ao órgão competente do Poder Executivo, na forma que este regulamentar,
a realização regular de atividades culturais, sob pena de perda do benefício, sem
prejuízo de poder requerê-lo novamente no próximo exercício, atendidos os critérios
legais e regulamentares.
Art. 4º - A alteração de uso do imóvel isento como teatro ou espaço cultural, de
modo a não mais satisfazer os termos do artigo 2º, implica a imediata perda da isenção.
Parágrafo único - O requerente da isenção fica obrigado a comunicar à Secretaria
Municipal da Fazenda a alteração de uso tratada no caput, sob pena de multa no valor
correspondente a cinco vezes o valor total do IPTU anual incidente sobre o imóvel.
Art. 5º - Os imóveis contemplados pela isenção tratada nesta Lei deverão afixar,
em local público e visível, placa indicativa da existência do benefício, nos termos
regulamentados pelo Executivo.
Art. 6º - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de sua publicação.
Art. 7º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Parágrafo único - O impacto orçamentário-financeiro com o benefício fiscal ora
tratado poderá ser considerado, a cada exercício, na aprovação do orçamento destinado
à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, por ocasião da promulgação da Lei
Orçamentária Anual.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no exercício em que for considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, bem como quando tiver sido compatibilizada
com as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2016.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO

LEI Nº 3.608, DE 18 DE MARÇO DE 2016.
Altera o art. 1º, da Lei Nº 3.374, de 08 de
maio de 2013, e modificações promovidas
pelas Leis nº 3.466, de 03 de setembro de
2014, e nº 3.557, de 19 de agosto de 2015,
que Instituiu o Programa de Recuperação e
Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais do
Município de Feira de Santana, Bahia, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº
04/2016, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º, da Lei nº 3.374, de 08 de maio de 2013, e alterações promovidas
pelas Leis nº 3.466, de 03 de setembro de 2014, e nº 3.557, de 19 de agosto de 2015,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação
de Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana, para créditos de qualquer
natureza, tributários e não-tributários, constituídos ou não, inscritos ou não, na
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar, inscritos ou a
inscrever no SERASA, inscritos ou a inscrever, no Serviço de Proteção ao Crédito SPC, em favor da Fazenda Pública Municipal, tendo como origem os fatos geradores
ocorridos até a data da promulgação desta Lei, excetuados os decorrentes de multa
por infração à legislação de trânsito e ambiental.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de março de 2016.
JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO

DECRETO Nº 9.909, DE 19 DE ABRIL DE 2016.
Altera o vencimento da
Cota Única do IPTU
referente ao Exercício de
2016.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe são conferidas.
DECRETA:
Art. 1º - O vencimento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), do exercício de 2016, fixado pelo art. 1º, do Decreto nº 7.939, de 09 de fevereiro
de 2010, alterado pelo Decreto nº 9.125, de 23 de dezembro de 2013, fica alterado para
16/05/2016.
Art. 2º - Para o exercício de 2017, e subsequentes, fica mantido o vencimento
conforme estabelecido no Decreto nº 9.125, de 23 de dezembro de 2013.
Parágrafo único - O vencimento a que alude o caput deste artigo, é 15 de abril
de cada exercício.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da publicação, retroagindo seus
efeitos a 18 de abril de 2016, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 19 de abril de 2016.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO
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EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA

DECRETO Nº 9.993, DE 06 DE JULHO DE 2016.
Regulamenta a Lei nº. 1.064, de 26 de
novembro de 1987, que dispõe sobre o
regime de despesas por adiantamento do
município de Feira de Santana, cria normas
de
procedimentos, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições e considerando as
disposições contidas na Lei Municipal nº. 1.064, de 26 de novembro de 1987 e suas alterações,
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto regulamenta, no âmbito da administração direta e indireta do Município de
Feira de Santana (BA), os procedimentos para entrega de numerário a servidor, em regime de
Adiantamento, conforme determina o art. 8º da Lei nº 1.064/87.
Art. 2º. O adiantamento será requisitado para o pagamento de despesas de pequeno vulto
compreendidas em período não superior a 90(noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento
do numerário, respeitando o limite do exercício financeiro.
§ 1°. As quantias recebidas a título de adiantamento serão depositadas em contas suprimento
de fundos, abertas em instituição bancária, as quais serão vinculadas ao CNPJ do Município ou órgão da
administração direta e indireta.
§ 2° . As contas suprimento de fundos possuirão nome personalizado; nome do ente público
abreviado, seguido do nome do suprido.
§ 3°. O suprido indicado na solicitação de abertura de conta, encaminhada à instituição bancária,
poderá movimentar isoladamente a referida conta com os seguintes poderes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

emitir cheques;
solicitar saldos, extratos e comprovantes;
requisitar talonário de cheques;
retirar cheques devolvidos;
endossar cheques;
sustar/contraordenar cheques;
baixar cheques;
efetuar saques em conta corrente.

Art. 3º. A comprovação da aplicação de adiantamento deve ser efetuada dentro de
30(trinta)dias, contados da data do término da aplicação.
§ 1°. São documentos obrigatórios, em originais, na comprovação da aplicação:
I) o extrato bancário de conta específica do servidor responsável, no qual esteja evidenciado o
ingresso e a saída de recursos;
II) o comprovante de despesa correspondente a cada pagamento, emitido em nome do órgão
ou entidade que concedeu o adiantamento, em ordem cronológica de data de emissão;
III) o comprovante do depósito na conta do órgão ou entidade que concedeu o adiantamento,
ou do município, do saldo do adiantamento porventura não aplicado, que deverá ser efetuado até o
primeiro dia útil após o decurso do prazo de aplicação ou do último dia útil anterior a 20/12.
IV) ofício encaminhando a prestação de contas ao responsável de controle interno;
V) o documento “comprovação de adiantamento” onde devem estar listadas todas as despesas,
referenciadas aos respectivos números, cuja coluna de valores será iniciada com o valor recebido e
concluída zerada.
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§ 2°. Caberá ao responsável pelo controle interno, exame preliminar quanto à regularidade da
comprovação de que trata este artigo.
§ 3°. O servidor responsável que não observar os prazos estabelecidos ou tiver como irregular a
comprovação da aplicação de adiantamento será considerado em alcance, anulando-se a escrituração da
despesa e instaurando-se inquérito administrativo para apuração de responsabilidade.
Art. 4º. Para caracterização de despesas miúdas, em conformidade com o art. 2º, alínea “a”, da
Lei nº 1.064/87, ficam fixados os limites máximos percentuais admissíveis:
a) para cada comprovante de despesa anexado à comprovação, 20% do valor máximo fixado em
lei.
b) para cada emissão de cheque, 20% do valor máximo fixado em lei.
Art. 5º. Fica fixada a data limite de 20 de dezembro de cada exercício, para prestação de contas,
pelos servidores responsáveis, de todos os adiantamentos concedidos pelo Município, independente do
prazo de aplicação. Em 31 de dezembro da cada exercício, todas as contas de adiantamento deverão
constar com saldo zero.
Art. 6º. Não será admissível em contas suprimento de fundos para adiantamentos o lançamento
de débitos de quaisquer despesas pela instituição bancária.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os atos em contrário.
Gabinete do Prefeito, 06 de julho de 2016.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO
PREFEITO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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DECRETO Nº 10.054, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.

CONCEDE
ESTÍMULO
TRIBUTÁRIO A EMPRESA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o previsto nos artigos 19 e 20, da Lei Nº. 2.395, de 27 de dezembro de 2002, e
alterações, e no art. 9º, da Lei Complementar nº. 027, de 03 de abril de 2006, e alterações, que tem como
propósito a Geração de Emprego e Renda para os trabalhadores do Município de Feira de Santana,
DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o estímulo tributário à Empresa COLOR VISÃO DO BRASIL
INDÚSTRIA ACRÍLICA LIMITADA. CNPJ (MF) 47.747.969/0003-56
Art. 2º - Isenção do IPTU pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 20, parágrafo 1º, incisos I,
II, III, IV e V, da Lei Complementar Nº 043, de 01 de março de 2010, e demais legislação pertinente.
Art. 3º - Isenção da Taxa de Licença de Execução de Obras, nos termos do § 3º, da Lei
Complementar 043, de 01 de março de 2010, e demais legislação pertinente.
Art. 4º - Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), para os prestadores
que venham a realizar serviços classificados nos subitens “7.02” e “7.05”, da Lista de Serviços a que se
refere o art. 112, da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000, e alterações, contratados por empresas em
fase de instalação localizadas no Centro Industrial do Subaé (CIS), que após a instalação mantenham, no
mínimo, 50 empregos diretos em suas atividades.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos,
peças e equipamentos.
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios (...)
Art. 5.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito, 03 de outubro de 2016.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI Nº 3.640, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016.
Altera o art. 1º, da Lei Nº 3.374, de 08 de maio de
2013, e modificações promovidas pelas Leis nº 3.466,
de 03 de setembro de 2014, e nº 3.557, de 19 de agosto
de 2015 e Lei Nº 3.608, de 18 de março de 2016, que
Instituiu o Programa de Recuperação e Estímulo à
Quitação de Débitos Fiscais do Município de Feira de
Santana, Bahia, e dá outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº
85/2016, de autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º, da Lei nº 3.374, de 08 de maio de 2013, e alterações promovidas
pelas Leis nº 3.466, de 03 de setembro de 2014, nº 3.557, de 19 de agosto de 2015 e Lei
Nº 3.608, de 18 de março de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de
Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana, para créditos de qualquer natureza,
tributários e não-tributários, constituídos ou não, inscritos ou não, na dívida ativa,
ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar, inscritos ou a inscrever no SERASA,
inscritos ou a inscrever, no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, em favor da Fazenda
Pública Municipal, tendo como origem os fatos geradores ocorridos até a data da
promulgação desta Lei, excetuados os decorrentes de multa por infração à legislação
de trânsito e ambiental.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de outubro de 2016.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 10.115, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
ATUALIZA, SEM AUMENTO REAL,
PARA O EXERCÍCIO DE 2017, OS
VALORES DAS TABELAS DE RECEITA
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município, e o Código Tributário
Municipal, Lei Complementar Nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
Considerando a atualização, sem aumento real, para o valor monetário da base de cálculo no ano
de 2017;
Considerando o disposto no art. 97, § 2º, do Código Tributário Nacional, que estabelece: “Não
constitui majoração de tributo (...), a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”.
Considerando que atualização do valor monetário da base de cálculo não é uma opção e sim
obrigação, conforme orientação do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, e do Conselho Nacional
de Justiça – CNJ...
DECRETA:
Art. 1º – Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2017, atualizados em 7,87% (sete inteiros e oitenta e
sete centésimos por cento), correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período compreendido entre
novembro de 2015 e outubro de 2016.
I – Os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de Valores por Metro Quadrado de
Terrenos), e II (Tabela de Valores de Metro Quadrado de Construção) da Lei Nº 3.429, de 06 de dezembro
de 2013, e alterações;
II – Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II (Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela Lei Complementar Nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
e alterações;
III – Os valores da Tabela de Receita da Taxa de Fiscalização do Funcionamento TFF, Anexo I,
da Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
IV – Os valores da Tabela de Receita da Taxa de Licença e Localização - TLL, Anexo I, da Lei
Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
V – Os valores da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP, definidos pela Lei Nº
3.381, de 06 de junho de 2013, e alterações;
VI – Os valores das Tabelas de Receita nº V (Taxa de Licença para Execução de Obras e
Urbanização de Áreas Particulares – art. 149), estabelecidas pela Lei Complementar Nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, e alterações;
VII – Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de Fiscalização Sanitária) da Lei n.º
2.466, de 23 de dezembro de 2003, e alterações;
VIII – Os valores das taxas praticadas pelo Centro de Abastecimento e outros mercados, definidos
no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, e alterações;
IX - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas Ambientais) da Lei Complementar n.º
41, de 03 de setembro de 2009, e alterações;
X – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “A”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Comércio Eventual ou Ambulante – art. 155), da Lei Complementar
N° 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
XI – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “B”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Dos Meios de Publicidade – art. 155), da Lei Complementar N°
003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
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XII – Toda e qualquer receita enquadrada como tarifa pública; outras taxas de serviços; multas e
outros acréscimos legais.
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de
1º de janeiro de 2017.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2016.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO
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EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA

LEI COMPLEMENTAR Nº 103, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016.
Altera a redação de dispositivo da Lei
Complementar nº 003, de 22 de Dezembro
de 2000, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar
Nº 003/2016, de autoria do Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O inciso II, do artigo 102, da Lei Complementar nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, e alterações, passa a viger com a seguinte redação:
“Artigo 102. Apurada a base de cálculo, o imposto será calculado mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I – (...)
“II – 1,5% (um e meio por cento) para as transmissões relativas ao Sistema
Financeiro de Habitação, de imóveis cuja base de cálculo seja igual ou inferior a R$
200.000,00 (duzentos mil reais)”
III – (...)
Art. 2º – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos financeiros 90 (noventa) dias após a data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 08 de dezembro de 2016.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 3.658, DE 16 DE MARÇO DE 2017.
Institui o Programa de Recuperação e Estímulo a
Quitação de Débitos Fiscais do Município de Feira
de Santana - Bahia, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições.
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº 011/2017, deste Poder Executivo,
decretou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais do
Município de Feira de Santana para créditos de qualquer natureza, tributários e não-tributários, constituídos
ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar, inscritos ou a
inscrever no SERASA, inscritos ou a inscrever no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, também aqueles,
objeto de acordo de parcelamento anterior não cumprido pelo contribuinte, em favor da Fazenda Pública
Municipal, tendo como origem os fatos geradores ocorridos até a data da promulgação desta Lei, excetuados
os decorrentes de multa por infração à legislação de trânsito e ambiental.
Art. 2º - Os débitos abrangidos pelo Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos
Fiscais do Município de Feira de Santana assim entendido, compreendem a soma do valor principal do
crédito, acrescidos da atualização monetária, se houver; multa de mora, juros de mora, multa por
infração, honorários advocatícios e outras despesas acessórias, que poderão ser pagos à vista ou em até
em trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, observando-se o disposto nesta Lei.
Art. 3º - O contribuinte que aderir ao Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos
Fiscais do Município de Feira de Santana poderá ter redução dos juros de mora, da multa de mora, da
multa por infração, dos honorários advocatícios e de outras despesas acessórias, na seguinte forma:
INCISO
I
II
III
IV

CLASSIFICAÇÃO
Nos pagamentos à vista:
Nos parcelamentos até 12 parcelas:
Nos parcelamentos de 13 a 24 parcelas:
Nos parcelamentos de 25 a 36 parcelas:

PERCENTUAL DE REDUÇÃO
100%
70%
50%
30%

§ 1º - A dispensa será progressiva em razão da data do pagamento, conforme calendário a ser
fixado em ato do Poder Executivo, não devendo, contudo, este calendário, mesmo em caso de
prorrogações, ir além de 31/12/2020.
§ 2º - Enquanto não regulamentado pelo Executivo, considerando o parágrafo precedente, os
contribuintes poderão pagar o débito com 100% de desconto das multas por infração, juros e multas de
mora, honorários advocatícios e demais despesas acessórias, nos pagamentos à vista.
Art. 4º - Para fixação dos valores mínimos de cada parcela, deverão ser observados os seguintes
critérios:
INCISO

CLASSIFICAÇÃO

I

Pessoa Física
Firma Individual e contribuintes enquadrados no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas, instituído pela
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.
Contribuintes enquadrados no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

II

III
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VALOR MÍNIMO
PARCELA
R$ 60,00
R$ 150,00

R$ 240,00

IV

Outras Pessoas Jurídicas

R$ 360,00

§ 1º - O valor da parcela inicial corresponderá, no mínimo, a 10%, do montante do débito apurado.
§ 2º - O pagamento das parcelas poderá ser efetuado, conforme determinação da Secretaria
Municipal da Fazenda:
I) na rede bancária credenciada para pagamento da parcela inicial;
II) mediante débito em conta corrente indicada pelo contribuinte.
Art. 5º - O pedido de parcelamento implica:
I - na confissão da dívida, resguardado o direito de verificação do valor enquanto durar o
parcelamento;
II - na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como
desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos no pedido por opção do
contribuinte.
Art. 6º - O débito a ser parcelado será consolidado por contribuinte e por cadastro fiscal deste
município, na data da solicitação do parcelamento.
Art. 7º - O deferimento do pedido de parcelamento dependerá:
I - da comprovação do pagamento da parcela inicial, que deverá ser paga até o quinto dia a partir
da data da assinatura do termo de parcelamento;
II - da apresentação de autorização, abonada por agência bancária, para débito em conta corrente
das parcelas, se for o caso.
Art. 8º - Quando se tratar de pagamento parcelado poderá o parcelamento ser solicitado pelo
devedor ou, com anuência deste, por terceiro interessado.
Parágrafo único - A assunção da dívida por terceiro interessado, com anuência do devedor, nos
termos desta Lei, não exclui a responsabilidade do contribuinte devedor, permanecendo a este atribuída em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Art. 9º - O devedor ou terceiro interessado que atrasar, por três meses, o pagamento de qualquer
das parcelas pactuadas, terá o seu parcelamento cancelado, restabelecendo-se os valores e as condições do
crédito, considerando-se os pagamentos efetuados até a data do cancelamento.
§ 1º - O parcelamento, uma vez cancelado, ensejará:
I) do ponto de vista judicial:
a) a inscrição do saldo remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito;
b) a sua execução caso já esteja inscrito ou o prosseguimento da execução, na hipótese de se
encontrar ajuizado.
II) do ponto de vista extrajudicial:
d) registro em Cartório de Protesto de Títulos e Documentos;
e) inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASA;
f) inclusão no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC.
§ 2º - A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento implicará no acréscimo de multa
de mora calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento, à razão de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou
fração.
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Art. 10 - Os contribuintes que tiverem débitos já parcelados ou re-parcelados poderão usufruir
dos benefícios desta Lei, em relação ao saldo remanescente, mediante pagamento à vista ou novo
parcelamento.
Parágrafo único - A repactuação do débito não tem efeitos retroativos, alcançando somente o
valor remanescente do parcelamento ainda em vigor, sem direito de crédito quanto aos pagamentos já
efetuados.
Art. 11 - A denúncia espontânea do contribuinte, relativa a tributo vencido, não implicará no
reconhecimento pelo fisco do débito confessado, ficando assegurado a este último o direito de cobrar
qualquer diferença posteriormente apurada, acrescida das penalidades cabíveis.
Art. 12 - A solicitação do parcelamento deverá ser formalizada através de requerimento escrito,
observando-se a forma de pagamento e a condição do requerente em relação ao crédito, utilizando os
termos abaixo descritos, que serão criados através de ato do Poder Executivo.
I - Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando realizado pelo
devedor ou seu representante legal;
II - Termo de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando realizado por
terceiro interessado.
§ 1º - O requerimento deverá ser instruído com o demonstrativo da dívida, o comprovante de
pagamento da primeira parcela, e com os seguintes documentos do devedor e do terceiro interessado,
quando for o caso:
I - Fotocópia do documento de identidade e do cartão de inscrição no CPF/MF, quando se tratar
de pessoa física;
II - Fotocópia do documento de identificação (CNPJ) e fotocópia do documento de identificação
e do cartão de inscrição no CPF/MF do responsável legal pela pessoa jurídica.
§ 2º - O instrumento de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado e o
instrumento de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado assinados pelo devedor e
pelo terceiro interessado, conforme termos que serão criados através de ato do Poder Executivo,
caracterizam confissão extrajudicial do débito, irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 348, 353
e 354, do Código de Processo Civil – CPC, e dispositivos inerentes do Código Civil, pelo que se constituem
títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 585, e seguintes do CPC.
Art. 13 - Aplica-se o disposto nesta Lei às transações tributárias promovidas, no âmbito judicial,
pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos Tributários do Estado da Bahia, criado pela Resolução nº
CM-02, de 14 de fevereiro de 2011, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, ou em períodos de Mutirão de Conciliação do Poder Judiciário.
Parágrafo único - Nos acordos judiciais formalizados em sessões de conciliação realizadas pelo
Poder Judiciário, fica dispensado o preenchimento dos formulários e petições previstos nesta Lei.
Art. 14 - O benefício previsto nesta Lei não implica em direito adquirido para os contribuintes que
já tenham quitado seus débitos com respectiva incidência de juros, multa e outros encargos.
Art. 15 – Conforme disposto no art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, os benefícios desta
Lei serão compensados com o aumento da arrecadação decorrente da própria Lei, e também decorrente dos
créditos do município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos contribuintes.
Art. 16 - Fica o Chefe do Executivo autorizado, ou a quem este determinar, a divulgar o Programa
de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais do Município de Feira de Santana nos principais
meio de comunicação, como: Rádio, Televisão, Internet, Outdoor, Blog, Jornais, etc.
Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal da Fazenda.
Art. 18 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se, portanto, as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2017.
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LEI Nº 3.660, DE 31 DE MARÇO DE 2017.
Autoriza o Poder Executivo a Contribuir
Mensalmente com as Entidades de
Representação de Municípios e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições.
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº 012/2017, deste Poder Executivo,
decretou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir mensalmente com a União dos Municípios
da Bahia – UPB, com a Confederação Nacional de Municípios – CNM, com a Frente Nacional de Prefeitos
– FNP, com a UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA – UPB e demais Associações Regionais de
Municípios que atuam na defesa dos interesses dos Municípios de forma institucional.
Art. 2º - A contribuição visa a assegurar a representação institucional do Município de Feira de
Santana, junto aos Poderes da União e Estados-membros, bem como nas diversas esferas administrativas e
órgãos normativos dos entes federados desenvolvendo, para tanto, dentre outras, as seguintes ações:
I - integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos governamentais e legislativos,
defendendo os interesses dos Municípios;
II - participar de ações governamentais que visem ao desenvolvimento dos Municípios, à
atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos Entes Públicos, à modernização e instrumentalização
da gestão pública Municipal;
III - representar os Municípios em eventos oficiais de âmbito nacional, regional ou microrregional
ou local;
IV - desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e à modernização da gestão pública
municipal.
Art. 3º - Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o Município contribuirá
financeiramente com a(s) entidade(s) descritas no art. 1º, em valores mensais a serem estabelecidos na
Assembleia Geral anual de cada entidade associativa.
Parágrafo único - As entidades de representação prestarão contas dos recursos recebidos na forma
estabelecida pelas respectivas Assembleias Gerais.
Art. 4º - Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para esta finalidade até
a data de publicação da presente Lei.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta do Orçamento
Municipal.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito, 31 de março de 2017.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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SECRETÁRIO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO Nº 10.235, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Altera o vencimento da Cota Única do
IPTU referente ao Exercício de 2017.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO o fato de os carnês de IPTU não terem sido entregues à totalidade de
contribuintes de imóveis no município em tempo hábil, inobstante todos os esforços por parte do município
tenham sido empreendidos;
CONSIDERANDO que os próprios CORREIOS atestaram que todos os carnês seriam entregues
com razoável antecedência em relação à data do vencimento o que efetivamente não aconteceu haja vista o
grande número de reclamações por parte dos contribuintes;
CONSIDERANDO a relevância do carnê para facilitar o pagamento do tributo, inobstante outras
opções para emissão do documento estejam à disposição do contribuinte,
DECRETA:
Art. 1º - O vencimento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do exercício
de 2017, fixado pelo art. 1º, do Decreto nº 7.939, de 09 de fevereiro de 2010, modificado pelo Decreto nº
9.125, de 23 de dezembro de 2013, fica alterado para 15/05/2017.
Art. 2º - Para o contribuinte que optou pelo parcelamento, este poderá quitar o saldo remanescente
até o dia 15/05/2017, com o desconto de 20%.
Art. 3º - Para o exercício de 2018, e subsequentes, fica mantido o vencimento conforme
estabelecido no Decreto nº 9.125, de 23 de dezembro de 2013.
Parágrafo único - O vencimento a que alude o caput deste artigo é 15 de abril de cada exercício.
Art. 4º - As guias para o pagamento do IPTU/2017, poderão ser obtidas através da internet na
página www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br , diretamente no CEAF, localizado na Rua Barão de
Cotegipe, 764 – Centro, ou ainda através de solicitação através do e-mail
dat@sefaz.feiradesantana.ba.gov.br .
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
13 de abril de 2017, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2017.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO
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LEI Nº 3.742, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre a concessão de Incentivos
Fiscais e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº 148/2017, de autoria do
Executivo, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Para fins de estímulo à implantação do Parque Shopping Feira, no Município de Feira
de Santana, fica concedida às empresas PSF SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.501.540/0001-91; EPP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
00.888.663/0001-94; DBGZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.459.394/000115; incentivo fiscal de redução de alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
incidente sobre as obras e serviços relacionados com a construção do referido empreendimento; Isenção da
Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares (TLE) e isenção do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
§ 1º - A redução da alíquota do ISSQN de que trata o caput deste artigo é de 5% (cinco por cento)
para 2,5% (dois e meio por cento).
§ 2º - Os serviços que serão objeto da redução prevista no parágrafo precedente são aqueles
constantes do item 7.02, da lista de Serviços, a que se refere o art. 112, anexo VII, da Lei Complementar nº
003/2000, conforme reprodução a seguir:
I) Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem;
II) Perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito
ao ICMS).
§ 3º - O ISSQN não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários
ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob
qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da
aplicação da alíquota mínima estabelecida, salvo nas situações de exceção previstas no artigo 8º-A, § 1º, da
Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, acrescido pela alteração implementada pela Lei
Complementar Nº 157, de 29 de dezembro de 2016.
§ 4º - O benefício fiscal ora concedido aplica-se também às empresas que venham a ser
contratadas pelos empreendedores PSF Shopping Center Empreendimento Imobiliário Ltda; EPP
Empreendimentos Imobiliários, Construções e Participações Ltda, e DBGZIBEN Participações Ltda, para
a execução das obras relacionadas à construção do Parque Shopping Feira, isso quanto ao ISSQN devido
ao Município de Feira de Santana.
§ 5º - A redução do ISSQN relacionado com a construção do empreendimento; a isenção do
IPTU incidente sobre o imóvel e a isenção da TLE terá vigência enquanto perdurar as obras, não podendo
ultrapassar 05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação do projeto pelo Município de Feira de Santana.
§ 6º - As empresas que se instalarem no PSF Shopping Center Empreendimento Imobiliário Ltda
ficam isentas de IPTU por um período de 05 (cinco) anos, contado a partir da data de inauguração do
empreendimento.
§ 7º - A concessão do benefício de redução, de que trata o parágrafo 4º, estará vinculada ao
protocolo, junto à Administração Municipal, de requerimento expresso instruído com cópia do contrato
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para execução das obras e serviços de implantação do empreendimento, firmado entre a empresa requerente
e as empresas PSF Shopping Center Empreendimento Imobiliário Ltda; EPP Empreendimentos
Imobiliários, Construções e Participações Ltda, e DBGZIBEN Participações Ltda.
§ 8º - A Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de Áreas Particulares (TLE),
de que trata esta lei, está prevista no art. 149, Tabela de Receita anexo V, da Lei Complementar nº 003/2000,
e alterações.
§ 9º - O empreendimento e as obras a ele relativas serão executados em uma área localizada na
Avenida Noide Cerqueira, contendo 76.312,27m², destinada ao Shopping Center, com capacidade para 120
lojas, área de estacionamento externo contendo 37.788.50m², estacionamento coberto G1,
contendo 3.406,76m² e quantidade de vagas estabelecida no total de 1.312.
Art. 2º - As medidas de compensação para a renúncia de receita, na forma do art. 14, da Lei n°
101/2000, estão estabelecidas na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 3º - As normas de procedimento para habilitação da redução e isenções concedidas nos
termos desta Lei serão fixadas por Decreto do Poder Executivo, se necessário.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
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ANEXO único A LEI Nº 3.742, DE 13 DE SETEMBRO de 2017.

ESTIMATIVA
RECEITA – Incremento:........................................................................R$1.850.000,00
a) Em função da ampliação das hipóteses de incidência para cobrança do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN), implementada pela Lei Complementar Federal nº 157, de 29 de
dezembro de 2016;
b) Em função da elevação da participação do Município de Feira de Santana nas transferências
constitucionais – Estadual (ICMS);
c)

Em função da elevação da participação do Município de Feira de Santana nas transferências
constitucionais – Federal (FPM = IR + IPI...);

d) Interposição de 37 (trinta e sete) recursos perante a Secretaria Estadual da Fazenda, para elevação
do índice de participação no ICMS;
e)

IPTU – Contribuintes com imóveis edificados e que vêm recolhendo apenas o valor
correspondente ao terreno. Estamos intensificando a fiscalização nesse sentido. Promoção de
registro e lançamento de novos loteamentos; ajustes de áreas construídas, etc;

f)

ISSQN – Com o aumento do número de contribuintes enquadrados como substitutos tributários;

g)

Em função da atualização das receitas calculadas com base no IPCA.

PERDA:...............................................................................................(R$ 1.514.000,00)
a) Com redução da alíquota do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
b) Com concessão da isenção do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
c)

Com concessão da isenção da TLE – Taxa de Licença para Execução de Obras e Urbanização de
Áreas Particulares

VANTAGEM:............................................................................................R$ 336.000,00
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LEI COMPLEMENTAR Nº 107, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.
Regula os Benefícios Fiscais do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza em obediência a
Lei Complementar Federal Nº 157, de 29 de
dezembro de 2016, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar nº 004/2017, de
autoria deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A Lista de Serviços reproduzida no Anexo VII, a que se refere o artigo 112, da
Lei Complementar Municipal nº 003, de 22 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte
composição e configuração:
LISTA DE SERVIÇOS – ANEXO VII – Art. 112
Lei Complementar Municipal Nº 003/2000.
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº. 116, de 31 de julho de 2003, e alterações, absolvida pela
Lei Complementar Municipal nº 003/2000, conforme ANEXO VII, artigo 112.
Cód
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

Descrição
Serviços de informática e congêneres.
Análise e desenvolvimento de sistemas.
Programação.
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas,
aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da
arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones
e congêneres.
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Assessoria e consultoria em informática.
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de
computação e bancos de dados.
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.
Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da
internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de
2011, sujeita ao ICMS).

2
2.01

Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

3
3.01
3.02
3.03

3.05

Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas,
estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para
realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,
de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

4
4.01

Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
Medicina e biomedicina.

3.04
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4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres.
Instrumentação cirúrgica.
Acupuntura.
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
Serviços farmacêuticos.
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
Nutrição.
Obstetrícia.
Odontologia.
Ortóptica.
Próteses sob encomenda.
Psicanálise.
Psicologia.
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar,
odontológica e congêneres.
Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados,
cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09

Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
Medicina veterinária e zootecnia.
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária.
Laboratórios de análise na área veterinária.
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres.
Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06

Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.

7
7.01
7.02

Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção,
limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem
e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do
local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
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7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16

7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
8
8.01
8.02
9
9.01

9.02
9.03
10
10.01
10.02
10.03

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados
com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos
para trabalhos de engenharia.
Demolição.
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros,
divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
Calafetação.
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo,
rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,
parques, jardins e congêneres.
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e
congêneres.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita,
corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer
meios.
Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.
Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos,
batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.
Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria,
estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de
outros recursos minerais.
Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e
avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer
natureza.
Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis
residência, residence-service , suite service , hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres;
ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando
incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios,
viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
Guias de turismo.
Serviços de intermediação e congêneres.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de
saúde e de planos de previdência privada.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos
quaisquer.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.
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10.04

10.09
10.10

Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil ( leasing ), de
franquia ( franchising ) e de faturização ( factoring ).
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros
itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por
quaisquer meios.
Agenciamento marítimo.
Agenciamento de notícias.
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer
meios.
Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
Distribuição de bens de terceiros.

11
11.01
11.02
11.03
11.04

Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres.
Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.
Escolta, inclusive de veículos e cargas.
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

10.05
10.06
10.07
10.08

12
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17

Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
Espetáculos teatrais.
Exibições cinematográficas.
Espetáculos circenses.
Programas de auditório.
Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
Boates, taxi-dancing e congêneres.
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Feiras, exposições, congressos e congêneres.
Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
Corridas e competições de animais.
Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador.
Execução de música.
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet,
danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres.
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições
esportivas, de destreza intelectual ou congêneres.
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

13
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia,
litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou
industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais
técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

14
14.01

Serviços relativos a bens de terceiros.
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,
manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de
qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Assistência técnica.
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02
14.03
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14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
15
15.01
15.02
15.03
15.04
15.05
15.06

15.07

15.08
15.09
15.10

15.11
15.12
15.13

15.14

Recauchutagem ou regeneração de pneus.
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem,
tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e
congêneres de objetos quaisquer.
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
Colocação de molduras e congêneres.
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
Tinturaria e lavanderia.
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
Funilaria e lanternagem.
Carpintaria e serralheria.
Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições
financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de
carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.
Abertura de contas em geral, inclusive contracorrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta
de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e
de bens e equipamentos em geral.
Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de
capacidade financeira e congêneres.
Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas;
coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração
central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou
depositário; devolução de bens em custódia.
Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo,
inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e
quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais
informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.
Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito;
estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de
aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.
Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações,
substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados
ao arrendamento mercantil (leasing).
Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de
contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio
eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança,
recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em
geral.
Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de
títulos, e demais serviços a eles relacionados.
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e
baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no
exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência,
cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias
recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito,
cartão de débito, cartão salário e congêneres.
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15.15

Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito
identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais
eletrônicos e de atendimento.
1 Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de
5.16
crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores,
dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.
15.17
Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou
por talão.
15.18
Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e
jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão
do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.
16
16.01
16.02
17
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25

18

Serviços de transporte de natureza municipal.
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de
passageiros.
Outros serviços de transporte de natureza municipal.
Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,
pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares.
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição,
interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
(vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
Franquia (franchising).
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica
sujeito ao ICMS).
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
Leilão e congêneres.
Advocacia.
Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
Auditoria.
Análise de Organização e Métodos.
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Estatística.
Cobrança em geral.
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações,
administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização
(factoring).
Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto
em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
de recepção livre e gratuita).
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos
para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
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18.01

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.

19

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules
ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e
congêneres.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou
cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.

19.01
20
20.01

20.02
20.03

Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e
metroviários.
Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de
embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia,
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de
apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e
congêneres.
Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de
qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros,
mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.

21
21.01

Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22
22.01

Serviços de exploração de rodovia.
Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo
execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e
segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em
contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais.

23
23.01

Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

24
24.01

25
25.01

25.02
25.03
25.04
25.05
26
26.01

27
27.01

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners , adesivos e
congêneres.
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners , adesivos e
congêneres.
Serviços funerários.
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo
cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito;
fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou
restauração de cadáveres.
Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
Planos ou convênio funerários.
Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
Serviços de assistência social.
Serviços de assistência social.
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28
28.01

Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.

29
29.01

Serviços de biblioteconomia.
Serviços de biblioteconomia.

30
30.01

Serviços de biologia, biotecnologia e química.
Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31
31.01

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e
congêneres.
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

32
32.01

Serviços de desenhos técnicos.
Serviços de desenhos técnicos.

33
33.01

Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

34
34.01

Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.

35
35.01

Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

36
36.01

Serviços de meteorologia.
Serviços de meteorologia.

37
37.01

Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38
38.01

Serviços de museologia.
Serviços de museologia.

39
39.01

Serviços de ourivesaria e lapidação.
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).

40
40.01

Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
Obras de arte sob encomenda.
Art. 2º - O artigo 113, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte composição e redação:
“Artigo 113. O serviço considera-se prestado e o imposto, devido, no local do estabelecimento
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses
previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento,
onde ele estiver domiciliado, na hipótese do inciso II, do Artigo 129;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços
descritos no subitem 3.05 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº.
003/2000;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista de
serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista de serviços constante
do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
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V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.05 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº.
003/2000;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação
e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem
7.09 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,
chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista
de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.11 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº.
003/2000;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e
biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista de serviços constante do Anexo VII da
Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
X – (vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
XI – (vetado no texto da Lei Complementar Federal n.º 116/2003)
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio,
silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;
no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei
Complementar Municipal nº. 003/2000;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista de serviços
constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem
11.01 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados,
no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 lista de serviços constante do Anexo VII da Lei
Complementar Municipal nº. 003/2000;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.04 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos
serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista de serviços constante do Anexo VII da
Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo
item 16 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele
estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista de serviços constante do
Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização
e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista de serviços constante do Anexo
VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso
dos serviços descritos pelo item 20 da lista de serviços constante do Anexo VII da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000;

517

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista de serviços
constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras
de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da lista de serviços constante do Anexo
VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da lista de serviços
constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000;
§ 1º .............................................................................
§ 2º .............................................................................
§ 3º .............................................................................
§ 4º .............................................................................
§ 5º .............................................................................
§ 6º .............................................................................
§ 7º .............................................................................
§ 8º .............................................................................
§ 9º - Na hipótese de descumprimento do disposto no § 18 e § 19, ambos do art. 116 da Lei
Complementar Municipal nº 003/2000, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.”
Art. 3º - O artigo 116, que trata da base de cálculo e das alíquotas do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, passa a vigorar
acrescida dos §§ 17, 18, 19, 20, 21 e 22, a seguir descritos:
“§ 17 - A alíquota máxima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, é de 5%
(cinco por cento).
§ 18 - A alíquota mínima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, é de 2%
(dois por cento).
§ 19 - O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários
ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob
qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da
aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens
7.02, 7.05 e 16.01 da lista constante do Anexo VII da Lei Complementar Municipal nº. 003/2000.
§ 20 - É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições
relativas à alíquota mínima previstas no parágrafo 18, no caso de serviço prestado a tomador ou
intermediário localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço.
§ 21 - A nulidade a que se refere o § 20 deste artigo gera, para o prestador do serviço, perante o
Município ou o Distrito Federal que não respeitar as disposições deste artigo, o direito à restituição do
valor efetivamente pago do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza calculado sob a égide da lei
nula.
§ 22 - Sem prejuízo do disposto no § 19, toda concessão de benefício fiscal que resulte,
diretamente ou indiretamente, em alíquota menor que 2%, será considerada improbidade administrativa,
conforme previsão contida no art. 10-A, da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992.”
Art. 4º - O artigo 129, da Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, passa a vigorar
acrescida do § 16, a seguir descrito:
“§ 16 - É responsável pelo recolhimento do imposto a pessoa jurídica tomadora ou intermediária
de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista §§ 18 e 19 do artigo 116, da Lei
Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000.”
Art. 5º - O artigo 9º, da Lei complementar Municipal nº. 027, de 03 de abril de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 9º - Fica estabelecida a alíquota de 2,5% (dois e meio) por cento, para o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a ser recolhido pelos prestadores ou tomadores, se estes
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estiverem enquadrados como substitutos tributários, que venham a realizar serviços classificados nos
subitens “7.02” e “7.05”, da Lista de Serviços a que se refere o Artigo 112, da Lei Complementar
Municipal nº. 003/2000, contratados por empresas em fase de instalação localizadas no Centro Industrial
do Subaé (CIS), que após a instalação mantenham, no mínimo, 50 (cinquenta) empregos diretos em suas
atividades.
§ 1° — A concessão do benefício fiscal previsto neste artigo, dar-se-á na proporção e na
conformidade do seguinte:
I – 100% (cem por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos, 50
(cinquenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
II – 80% (oitenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos, 40
(quarenta) empregos diretos, considerando a média mensal;
III – 60% (sessenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos, 30
(trinta) empregos diretos, considerando a média mensal;
IV – 40% (quarenta por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos, 20
(vinte) empregos diretos, considerando a média mensal;
V – 20% (vinte por cento), desde que, durante a construção, sejam gerados, pelo menos, 10 (dez)
empregos diretos, considerando a média mensal;
§ 2° — Para efeito do número de empregos indicados no parágrafo precedente, será
considerado o número de trabalhadores destinados aos serviços de implantação da empresa contratante,
podendo ser considerados os contratados diretamente e aqueles contratados pelas subempreiteiras
eventualmente contratadas pela empresa beneficiada com o incentivo.
§ 3° — O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implica na suspensão do benefício
proporcionalmente ao mínimo de empregos exigidos.
§ 4° — A apuração de inveracidade nas informações prestadas pelo contribuinte, implicará em
cancelamento do benefício, além da reconstituição do crédito tributário no exercício atual e anteriores.
§ 5° — As empresas interessadas deverão apresentar projeto de instalação antes do início da
construção.
§ 6° — O benefício referido no artigo 9º. dependerá de requerimento da empresa que deverá
apresenta-lo juntamente com o projeto de instalação.”
Art. 6º - O inciso I, do artigo 82, da Lei Complementar Municipal nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a vigorar acrescido do § único a seguir descrito:
Parágrafo único - A isenção prevista no inciso I, deste artigo, só será aplicada ao servidor
pertencente ao quadro efetivo do município.
II .......................................
III ......................................
Art. 7º - O artigo 99, da Lei Complementar Municipal nº 003, de 22 de dezembro de 2000, passa
a vigorar acrescido do parágrafo único, a seguir descrito:
“Parágrafo único - O benefício de que trata o caput deste artigo somente se aplica ao servidor
pertencente ao quadro efetivo do município.”
Art. 8º - O inciso II, do artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 003, de 22 de dezembro de
2000, passa a vigorar acrescido do § único, a seguir descrito:
“Parágrafo único - A redução prevista no inciso II, do art. 102, da Lei Complementar Municipal
nº 003, de 22 de dezembro de 2000, alcança única e exclusivamente a parcela financiada.”
Art. 9º - Os valores cobrados a título de Taxa de Licença e Localização (TLL) de que trata o art.
140, da Lei Complementar Municipal nº 003/2000, e da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), de
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que trata o art. 144, da Lei Complementar Municipal nº 003/2000, passam a vigorar com os valores abaixo
descritos:
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
Class
Subclasse
Seção Divisão Grupo
e
(...)
9600-2/00
9600-2/01
6619-3/04

DENOMINAÇÃO

Torre de Telefonia
celular ou fixa - Por
unidade
Torre para linhas de
transmissão elétrica - Por
unidade
Caixas eletrônicos - Por
unidade instalada

A
R$

Classificação Fiscal
B
C
R$
R$

D
R$

1.650,00

2.475,00

4.950,00

9.900,00

1.650,00

2.475,00

4.950,00

9.900,00

1.270,00

1.905,00

3.810,00

7.620,00

Art. 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com produção de
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.
Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2017.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI Nº 3.746, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017.
Altera o artigo 1º, da Lei nº 3.658, de 16 de
março de 2017, que Instituiu o Programa de
Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos
Fiscais, Tributários e Não-Tributários do
Município de Feira de Santana, Bahia, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 175/2017, de autoria deste
Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º, da Lei nº 3.658, de 16 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais
do Município de Feira de Santana para créditos de qualquer natureza, tributários e não-tributários,
constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar,
inscritos ou a inscrever no SERASA, inscritos ou a inscrever no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC,
também aqueles, objeto de acordo de parcelamento anterior não cumprido pelo contribuinte, em favor
da Fazenda Pública Municipal, tendo como origem os fatos geradores ocorridos até a data da
promulgação desta Lei, excetuados os decorrentes de multa por infração à legislação de trânsito e
ambiental.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 04 de outubro de 2017.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

521

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 3.767, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017.
Institui no Município de Feira de Santana-Bahia a Lei
Geral Municipal da Microempresa (ME), Empresa de
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual
(MEI), de que trata a Lei Complementar Federal 123 de 14
de dezembro de 2006, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, FAÇO
saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº 182/2017, de autoria do Executivo, decretou
e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica instituída a Lei Geral Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do
Município de Feira de Santana, sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido ao
Microempreendedor Individual (MEI), às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) em
conformidade com o que dispõe a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 2º - O tratamento diferenciado, simplificado, favorecido e de incentivo às microempresas, às
empresas de pequeno porte e ao microempreendedor individual incluirá, entre outras ações dos órgãos e
entes da administração municipal:
I - o incentivo à formalização de empreendimentos;
II - a unicidade e a simplificação do processo de registro e de legalização de empresários e de
pessoas jurídicas;
III - a simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de segurança sanitária,
metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins de registro, legalização e
funcionamento de empresários e pessoas jurídicas, inclusive com a definição das atividades consideradas
de alto risco, que são: soldas, ácidos, máquinas e objetos perfuro-cortantes, gases, etc. atentando sempre
para o que dispõe a Lei 2.466/03;
IV - a fiscalização orientadora;
V – a criação do Comitê Gestor Municipal e a indicação do(s) agente(s) de desenvolvimento;
VI - a preferência nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos municipais.
VII- o apoio à inovação tecnológica;
VIII - o estímulo ao crédito e à capitalização e
IX – apoio à criação e fortalecimento do associativismo e cooperativismo.
§ 1º - Ao Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas caberá gerenciar o tratamento
diferenciado e favorecido ao MEI, às ME e às EPP de que trata esta Lei, competindo a ele regulamentar,
mediante resoluções, a aplicação e a observância desta Lei e estabelecer o regimento interno do Comitê
Gestor Municipal, disciplinando as omissões desta Lei e será composto da seguinte forma:
I- Três membros indicados de Poder Publico Municipal, sendo um Agente de Desenvolvimento.
II- Um membro indicado pela Associação Comercial de Feira de Santana (ACFS).
III- Um membro indicado pela Centro das Industrias de Feira de Santana (CIFS).
IV- Um membro indicado pelo Centro de Dirigentes Lojistas (CDL).
§ 2º - A forma de funcionamento e os órgãos que constituirão o Comitê Gestor das Micro e
Pequenas Empresas, será estabelecida mediante Decreto do Executivo Municipal e não haverá remuneração
para esta atividade.
CAPÍTULO II - DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO
Seção I - Da Inscrição e Baixa
Art. 3º - Resguardada a supremacia constitucional da legislação municipal no regramento de
assuntos de interesse local e em relação a tributos de sua competência, todos os órgãos públicos municipais
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envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresas deverão buscar observar os dispositivos
constantes da Legislação Municipal referente ao tema e da Lei Complementar Federal nº 123/2006, na Lei
nº 11.598/2007 e nas Resoluções do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro
e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM).
§ 1º - Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos públicos municipais relacionados
com os procedimentos de abertura e fechamento de empresas, bem como, aspectos ambientais, sanitários e
outros inerentes ao licenciamento das atividades deverão considerar a unicidade do processo de registro e
de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, buscando de forma conjunta compatibilizar e integrar
procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo da
perspectiva dos empreendedores.
§ 2º - O Executivo Municipal, no âmbito das suas atribuições, deverá manter a disposição dos
usuários, de forma presencial e pela rede mundial de computadores, informações, orientações e
instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou
inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto
à documentação exigível e à viabilidade do registro ou inscrição.
Seção II - Do Alvará
Art. 4º - Fica instituído o Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação
do estabelecimento após o ato de registro.
§ 1º - O Alvará de Funcionamento Provisório será concedido pelo Município, a título de
autorização condicionada à localização e instalação de atividade econômica ou prestação de serviço, para
posterior regularização definitiva e mediante assinatura de Termo de Compromisso com a Administração
Municipal (TCAM), conforme modelo a ser definido pela Administração Fazendária.
§ 2º - O Alvará de Funcionamento Provisório tem validade de até 90 dias e poderá ser prorrogado,
por uma única vez, por igual período, mediante pedido fundamentado, sendo que para o Micro
Empreendedor individual o Alvará terá validade de até 180 (cento e oitenta) dias e depois se houver omissão
do município ficará, tacitamente, validade definitiva.
§ 3º - O descumprimento do Termo de Compromisso com a Administração Municipal (TCAM)
será considerado infração à legislação tributária municipal, tudo como definido na Lei nº 003/2000 (Código
Tributário Municipal) e alterações posteriores; em caso de reincidência, a multa será cominada em dobro
da anteriormente aplicada, e nova reincidência ensejará a interdição da atividade e cassação do Alvará de
Funcionamento Provisório.
Art. 5º - Não será permitida a concessão de Alvará de Funcionamento Provisório quando a
atividade a ser desenvolvida tenha grau de risco considerado alto ou seja efetiva ou potencialmente
poluidora ao meio ambiente ou contrarie as normas de zoneamento e ordenamento urbanos fixadas no
Código de Urbanismo, como disciplinado na Lei Complementar Municipal 086/2014, (Lei de
Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo (LOUOS).
Seção III - Da Inscrição do Microempreendedor Individual
Art. 6º - Ficam reduzidos a 0 (zero), os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos
relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença e ao cadastro do microempreendedor
individual, em âmbito municipal, no ano em que haja sido efetivado seu enquadramento como
Microempresário Individual - MEI, a que se refere o § 1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123,
de 14 de dezembro de 2006, acrescido pela Lei Complementar Federal nº 128, de 19 de dezembro de 2008,
optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos tributos abrangidos pelo MEI.
CAPÍTULO III - DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 7º - A fiscalização municipal, nos aspectos tributários, de posturas, uso do solo, sanitário,
ambiental e de segurança, relativos às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos
Microempreendedores Individual, deverá ter, preferencialmente, natureza orientadora, quando a atividade
ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
Art. 8º - Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalização municipal, será observado o critério
de dupla visita para lavratura de auto de infração, exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência
ou embaraço à fiscalização.

523

Parágrafo único - Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do mesmo ato no
período de 12 (doze) meses, contados do ato anterior.
Art. 9º - A dupla visita consiste em uma primeira ação, com a finalidade de verificar a regularidade
do estabelecimento, e em ação posterior de caráter punitivo quando verificada qualquer irregularidade na
primeira visita, não for efetuada a respectiva regularização no prazo determinado.
Art. 10 - Quando na visita for constatada qualquer irregularidade, será lavrado um termo de
notificação para que o responsável possa efetuar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sem aplicação
de penalidade.
§ 1º - Quando o prazo referido neste artigo não for suficiente para a regularização necessária, o
interessado deverá formalizar com o órgão de fiscalização um termo de ajuste de conduta, no qual,
justificadamente, assumirá o compromisso de efetuar a regularização dentro do cronograma que for fixado
no termo.
§ 2º - Decorridos os prazos fixados no caput ou no termo de ajuste de conduta, sem a regularização
necessária, será lavrado auto de infração com aplicação de penalidade cabível.
CAPÍTULO IV - DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
Art. 11 - Caberá ao Poder Executivo municipal, através de Decreto, criar comissão de Agentes de
Desenvolvimento que deverá ser composta entre 03 (três) e 05 (cinco) membros e a respectiva designação
de servidores e área responsável em sua estrutura funcional para a efetivação dos dispositivos previstos na
presente Lei, observadas as especificidades locais.
§ 1º - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das
ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou
comunitárias, individuais ou coletivas, que busquem cumprimento das disposições e diretrizes contidas
nesta Lei, sob supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento.
§ 2º - O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:
I - residir na área da comunidade em que atuar;
II - ter concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de agente de
desenvolvimento;
III - ter concluído o ensino médio/segundo grau.
§ 3º - Caberá ao Agente de Desenvolvimento:
a) Avaliar a harmonia da atividade a ser desenvolvida e o local proposto;
b) Solicitar de órgãos técnicos um parecer sobre grau de risco das atividades a serem
desenvolvidas;
c) Buscar meios com agentes políticos para que seja designado um local ideal para o
desenvolvimento dos trabalhos , tanto para os Agentes como para os demandatários;
d) Criar uma agenda de trabalho e de atendimento;
e) Elaborar proposituras para apresentar a superiores hierárquicos;
f) Confeccionar um regimento interno;
g) Buscar junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente
com as demais entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, o suporte para ações de
capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.
CAPÍTULO V - DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção I - Das Aquisições Públicas
Art. 12 - Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para os Microempreendedor Individual, microempresas e empresas
de pequeno porte, objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;
II - ampliação da eficiência das políticas públicas; e
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III - o incentivo à inovação tecnológica.
Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto nesta Lei, além dos órgãos da administração pública
municipal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município.
Art. 13 - Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas
licitações, os órgãos ou entidades contratantes deverão, sempre que possível:
I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, ou adequar os eventuais cadastros existentes, para
identificar as microempresas, Microempreendedor Individual e empresas de pequeno porte sediadas
regionalmente, com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das
licitações e facilitar a formação de parcerias e subcontratações;
II - estabelecer e divulgar um planejamento anual das contratações públicas a serem realizadas,
com a estimativa de quantitativo e de data das contratações;
III - padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados, de modo a orientar
as microempresas e empresas de pequeno porte para que adéquem os seus processos produtivos; e
IV - na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que obstem,
injustificadamente, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente.
V – Em caso de empate dar preferência a MEI, ME e EPP, nesta ordem.
Art. 14 - Os órgãos e entidades contratantes poderão realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participação de Microempreendedor Individual, microempresas e empresas de pequeno
porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).
Art. 15 - Nas licitações para a aquisição de bens, serviços e obras de natureza divisível, e desde
que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, os órgãos e entidades contratantes poderão
reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, para a contratação de microempresas e
empresas de pequeno porte.
§ 1º - O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou empresas de
pequeno porte na totalidade do objeto.
§ 2º - O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para a cota reservada,
esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
§ 3º - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da cota
reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota
reservada.
Art. 16 - Não se aplica o disposto nos Artigos 12º e 13º quando:
I - não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas
ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório; sabendo-se que local é Feira de Santana-Ba. e regional
compreende o Território de Identidade Portal do Sertão.
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
não for vantajoso para a administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos Artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666, de
1993;
IV - a soma dos valores licitados nos termos do disposto nos Artigos 13º e 14º ultrapassar 25%
(vinte e cinco por cento) do orçamento disponível para contratações em cada ano civil; e
V - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar os objetivos previstos no
Artigo 1º, justificadamente.
Parágrafo único - Para o disposto no inciso II, considera-se não vantajosa a contratação quando
resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência.
Art. 17 - Em licitações para aquisição de produtos para merenda escolar, destacadamente aqueles
de origem local, a Administração Pública Municipal deverá utilizar preferencialmente a modalidade do
pregão presencial.
Seção II - Estímulo ao Mercado Local
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Art. 18 - A administração municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos,
assim como apoiará missão técnica para exposição e venda de produtos locais em outros municípios de
grande comercialização.
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia útil subsequente à sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 24 de outubro de 2017.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA

526

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS
JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO,
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DECRETO Nº 10.456, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.
Nomeia os integrantes do Conselho
Municipal do Contribuinte.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, especialmente as disposições no artigo 3º, da Lei Municipal Nº 1.418, de 30 de abril de 1991.
Considerando as modificações nas representações das entidades governamentais, bem como as
indicações das entidades representativas dos contribuintes,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeadas para compor o Conselho Municipal do Contribuinte as seguintes
pessoas:
I – Presidente:
a) Renato Dias Lima.
II - Conselheiros que representam a Prefeitura Municipal:
a) Anilton Santana Melo – Titular;
b) Wedson Rodrigues de Jesus - Suplente;
c) João Batista Pereira – Titular;
d) Marilene de Lima Leite – Suplente;
e) Waldir Vieira da Costa – Titular;
f) Marles Cerqueira Silva – Suplente;
g) Antonio Carlos Santana Melo – Titular;
h) Rita de Cássia do Carmo Santana – Suplente.
III - Representando a Ordem dos Advogados do Brasil:
a) Pedro Mascarenhas Lima Junior – Titular;
b) Fernando Cezar de Azevedo Lacerda – Suplente.
IV – Representando a Associação Comercial de Feira de Santana:
a) Francisco Pinto Morais – Titular;
b) Marcelo Augusto Alexandrino Souza – Suplente.
V - Representando o Centro das Indústrias de Feira de Santana:
a) André Regis Andrade – Titular;
b) João Baptista Ferreira – Suplente.
VI – Representando a Federação das Associações de Moradores de Feira de Santana
a) João dos Reis Lima – Titular;
b) Reginaldo dos Santos – Suplente.
VII – Representando a Procuradoria Geral do Município:
a) Wilson Suzart Freitas.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de outubro de 2017.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

DECRETO Nº 10.537, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017.
Atualiza, sem aumento real, os valores para
2018, das tabelas de receita que especifica, e dá
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município, e o Código Tributário
Municipal, Lei Complementar Nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
Considerando a atualização, sem aumento real, para o valor monetário da base de cálculo no ano
de 2018;
Considerando o disposto no art. 97, § 2º, do Código Tributário Nacional, que estabelece: “Não
constitui majoração de tributo (...), a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”.
Considerando que atualização do valor monetário da base de cálculo não é uma opção e sim
obrigação, conforme orientação do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, e do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ,
DECRETA:
Art. 1º – Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2018, atualizados em 2,80% (dois inteiros e oitenta
centésimos por cento), correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período compreendido entre
dezembro de 2016 e novembro de 2017.
I – Os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de Valores por Metro Quadrado de
Terrenos), e II (Tabela de Valores de Metro Quadrado de Construção) da Lei Nº 3.429, de 06 de dezembro
de 2013, e alterações;
II – Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II (Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela Lei Complementar Nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
e alterações;
III – Os valores da Tabela de Receita da Taxa de Fiscalização do Funcionamento TFF, Anexo I,
da Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
IV – Os valores da Tabela de Receita da Taxa de Licença e Localização - TLL, Anexo I, da Lei
Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
V – Os valores da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP, definidos pela Lei Nº
3.381, de 06 de junho de 2013, e alterações;
VI – Os valores das Tabelas de Receita nº V (Taxa de Licença para Execução de Obras e
Urbanização de Áreas Particulares – art. 149), estabelecidas pela Lei Complementar Nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, e alterações;
VII – Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de Fiscalização Sanitária) da Lei n.º
2.466, de 23 de dezembro de 2003, e alterações;
VIII – Os valores das taxas praticadas pelo Centro de Abastecimento e outros mercados, definidos
no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, e alterações;
IX - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas Ambientais) da Lei Complementar n.º
41, de 03 de setembro de 2009, e alterações;
X – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “A”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Comércio Eventual ou Ambulante – art. 155), da Lei Complementar
N° 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
XI – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “B”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Dos Meios de Publicidade – art. 155), da Lei Complementar N°
003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
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XII – Toda e qualquer receita enquadrada como tarifa pública; outras taxas de serviços; multas e
outros acréscimos legais.
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de
1º de janeiro de 2018.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 19 de dezembro de 2017.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO
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EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA

DECRETO Nº 10.688, DE 19 DE ABRIL DE 2018.
ALTERA O VENCIMENTO DA COTA ÚNICA DO
IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, e
CONSIDERANDO o movimento paredista deflagrado pelos funcionários dos Correios no curso do
mês de março deste ano;
CONSIDERANDO que na data da deflagração do movimento todos os carnês já se encontravam
de posse dos Correios;
CONSIDERANDO que a greve dos Correios foi um dos fatores responsáveis para que muitos
contribuintes não recebessem os carnês em seus endereços, na data aprazada;
DECRETA:
Art. 1º. O vencimento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do exercício
de 2018, fixado pelo art. 1º, do Decreto nº 7.939, de 09 de fevereiro de 2010, modificado pelo Decreto nº
9.125, de 23 de dezembro de 2013, fica alterado para 24/05/2018.
Art. 2º. Para o contribuinte que optou pelo parcelamento, este poderá quitar o saldo remanescente
até o dia 24/05/2018, com o desconto de 20%.
Art. 3º. Para o exercício de 2019, e subsequentes, fica mantido o vencimento conforme
estabelecido no Decreto nº 9.125, de 23 de dezembro de 2013.
Parágrafo Único. O vencimento a que alude o caput deste artigo é 15 de abril de cada exercício.
Art. 4º. As guias para o pagamento do IPTU/2018 poderão ser obtidas através da internet na página
www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br, diretamente no CEAF, localizado na Rua Barão de Cotegipe, 764 –
Centro, ou ainda, através de solicitação através do e-mail dat@sefaz.feiradesantana.ba.gov.br
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
13 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de abril de 2018.

COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA

DECRETO Nº 10.755, DE 21 DE JUNHO DE 2018.
ALTERA O VENCIMENTO DA
COTA ÚNICA DO IPTU REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 2018.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, e
CONSIDERANDO os pleitos originados de setores representativos do segmento civil organizado,
onde reclama que o comércio, a indústria, os serviços e muitos outros segmentos tiveram dias de interrupção
em função da Greve dos Caminhoneiros e que os aludidos dias de paralisação incidiram justamente na data
do vencimento do IPTU;
CONSIDERANDO que o município ainda não tem como mensurar quais serão os efeitos
ocasionados pela Greve dos Caminhoneiros, mas é fato que a greve tem causado reflexos dos mais variados
na atividade econômica;
DECRETA:
Art. 1º - O vencimento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do exercício
de 2018, fixado pelo art. 1º, do Decreto nº 7.939, de 09 de fevereiro de 2010, modificado pelo Decreto nº
9.125, de 23 de dezembro de 2013, fica alterado para 31/07/2018.
Art. 2º - Para o contribuinte que optou pelo parcelamento, este poderá quitar o saldo remanescente
até o dia 31/07/2018, com o desconto de 20%.
Art. 3º - A fruição do benefício previsto neste Decreto não confere direito à restituição ou
compensação de importâncias pagas a qualquer título.
Art. 4º - Para o exercício de 2019, e subsequentes, fica mantido o vencimento conforme
estabelecido no Decreto nº 9.125, de 23 de dezembro de 2013.
Art. 5º - As guias para o pagamento do IPTU/2018 poderão ser obtidas através da internet na
página www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br, diretamente no CEAF, localizado na Rua Barão de Cotegipe,
764 – Centro, ou ainda, através de solicitação através do e-mail dat@sefaz.feiradesantana.ba.gov.br
de

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
25 de maio de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2018.

COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE
DE
GABINETE
DO
PREFEITO
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EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA

DECRETO Nº 10.848, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018
ALTERA O VENCIMENTO DA TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO
DO
FUNCIONAMENTO (TFF) REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 2018.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
CONSIDERANDO que vultoso volume de contribuintes deixaram de receber o Documento de
Arrecadação Municipal (DAM), tendo em vista inconsistências identificadas nos Códigos de
Endereçamento Postal (CEP);
CONSIDERANDO que as inconsistências foram devidamente sanadas,
DECRETA:
Art. 1º - O vencimento da Taxa de Fiscalização do Funcionamento –TFF, prevista no art. 143 da
Lei Complementar nº. 03, de 22 de dezembro de 2000, lançada anualmente, para pagamento em conta única,
fica alterado para 31/10/2018.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
03 de setembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2018.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO

MARIO COSTA BORGES

PREFEITO MUNICIPAL

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

LEI Nº 3.901, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.
Altera o artigo 1º, da Lei nº 3.746, de 04 de outubro de 2017,
que Instituiu o programa de recuperação e estímulo à
quitação de débitos fiscais tributários e não-tributários do
Município de Feira de Santana, Bahia, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 164/2018, de autoria deste
Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º, da Lei nº 3.746, de 04 de outubro de 2017, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação e Estímulo a Quitação de Débitos Fiscais
do Município de Feira de Santana para créditos de qualquer natureza, tributários e não-tributários,
constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, protestados ou a protestar,
inscritos ou a inscrever no SERASA, inscritos ou a inscrever no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC,
também aqueles, objeto de acordo de parcelamento anterior não cumprido pelo contribuinte, em favor da
Fazenda Pública Municipal, tendo como origem os fatos geradores ocorridos até a data da promulgação
desta Lei, excetuados os decorrentes de multa por infração à legislação de trânsito e ambiental.”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1o de outubro
de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de novembro de 2018.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO N° 10.919, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE REGRAS RELATIVAS À
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DES-IF,
VERSÃO 3.1, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, com redação dada pela Emenda Nº 29/2006, e com
fundamento no artigo 133, da Lei Complementar Nº 003/2000 (Código Tributário Municipal),
CONSIDERANDO a instituição da Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras
– DES-IF pelo Decreto n. 8.471, de 20 de Dezembro de 2011, e tendo em vista a atualização do Modelo
Conceitual definido pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, em
sua última versão 3.1;
CONSIDERANDO, a necessidade de adequar à nova versão divulgada pela ABRASF, alterando
prazos e procedimentos,
DECRETA:
Art. 1º Determinar os procedimentos obrigatórios elencados no Anexo I, segundo o Modelo
Conceitual definido pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, Versão
3.1.
Art. 2º. Todas as instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil – BACEN, e as demais pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, cadastradas neste Município, a partir do ano de 2019
ficam obrigadas à declaração da DES-IF na Versão 3.1 e do Anexo I, nos seguintes prazos, sob pena de ser
considerado não enviado o arquivo e aplicação das multas dispostas na legislação:
I - Módulo 3 - Informações Comuns aos Municípios: Deverá ser entregue ao fisco até o dia 05
(cinco) do mês de fevereiro relativo ao ano civil corrente, ou por ocasião de alterações das informações
enviadas, contendo:
a) o Plano geral de contas comentado – PGCC;
b) a Tabela de tarifas bancárias;
c) a Tabela de identificação de Outros Produtos e Serviços.
II - Módulo 2 - Apuração Mensal do ISSQN: deverá ser gerado mensalmente e entregue ao fisco
até o dia 05 (cinco) do mês seguinte ao de competência dos dados declarados, a partir do mês de Fevereiro
de 2019, referente a competência Janeiro de 2019, contendo:
a) Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN mensal devido por Subtítulo,
devendo informar todos os subtítulos sujeitos a incidência do ISSQN, inclusive aqueles sem movimentação
no período;
b) Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher;
c) informação, se for o caso, de ausência de movimento, por dependência ou por instituição.
III - Módulo 1 - Demonstrativo Contábil: deverá ser entregue semestralmente ao fisco, e até o dia
30 (trinta) do mês de Outubro de cada ano, para o balancete do primeiro semestre, e até o dia 30 (trinta) do
mês de março do exercício seguinte, para o balancete do segundo semestre, contendo:
a) os Balancetes Analíticos Mensais;
b) o Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis.
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IV - Módulo 4 - Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis: deverá ser gerado por
solicitação expressa do fisco, contendo as informações das partidas dos lançamentos contábeis.
Art. 4° Todas as demais disposições permanecem inalteradas, e produzem efeito a partir de 1°
janeiro de 2019.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2018.

COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA
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CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO

JOÃO MARINHO GOMES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I
DISPOSIÇÕES ACERCA DA DES-IF
Módulo de Informações Comuns aos Municípios
Registro
Descrição

Obrigatório

0000

Identificação da declaração

SIM

0100

Plano geral de contas comentado

SIM

0200

Tabela de tarifas de serviços da IF

SIM

0300

Tabela de identificação de Outros Produtos e Serviços

SIM

Registro
0000

Módulo Demonstrativo Contábil
Descrição
Identificação da declaração

Obrigatório
SIM

0400

Identificação da dependência

SIM

0410

Balancete analítico mensal

SIM

1000

Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis

SIM

Registro

Módulo de Apuração Mensal do ISSQN
Descrição

Obrigatório

0000

Identificação da declaração

SIM

0400

Identificação da dependência

SIM

0430

Demonstrativo da apuração da receita tributável e do ISSQN
mensal devido por subtítulo

SIM

0440

Demonstrativo do ISSQN mensal a recolher

SIM

Registro
1000

Módulo Demonstrativo das Partidas Contábeis
Descrição
Obrigatório
Demonstrativo das partidas dos lançamentos contábeis
SIM
Tipo de consolidação aceito pela Prefeitura
Descrição
Dependência, alíquota e código de tributação DES-IF

Tipo
4

Tipo de arredondamento aceito pela Prefeitura
Descrição

Tipo
1

Arredondado

Grupos de contas aceitos no registro 0100 – Plano Geral de Contas Comentado (PGCC) e registro 0410
– Balancetes Analíticos Mensais
Grupo
Descrição
7

Receitas

8

Despesas

Versão
3.1

Versão do modelo conceitual ABRASF
Data
Novembro/2016

Modelo conceitual ABRASF – Versão Comentada
Link para download
https://drive.google.com/open?id=1zotgoFXpZLmnFRnJQhrlRux4z2y-D1tz
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DECRETO Nº 10.942, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Enquadra novos contribuinte na
condição de substitutos tributários do
Município de Feira de Santana, e dá
outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições legais,
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no art. 129, inciso V, § 7º, do Código
Tributário Municipal, Lei Complementar 003/2000,
Considerando que, por relevante interesse público fundamentado, fica o Poder Executivo
autorizado a habilitar empresas como Substitutos Tributários,
DECRETA:
Art. 1º - A substituição tributária consiste na atribuição da responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto a terceiro, vinculado ao fato gerador, na condição de contratante, fonte pagadora
ou intermediário de serviço, cuja prestação se dê no município de Feira de Santana.
Art. 2º - Para efeitos deste Decreto considera-se:
I - Contribuinte substituto: é aquele ao qual, por força de lei, lhe é imputada a responsabilidade de
reter e recolher o imposto relativo ao fato gerador praticado por terceiros; é, em outras palavras, o tomador
do serviço;
II - Contribuinte substituído: é aquele cuja lei designa como realizador da hipótese de incidência
(fato gerador), mas a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é atribuída a outro; é, em outras
palavras, o prestador do serviço.
Art. 3º - São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza
(ISSQN), qualificados como substitutos tributários, estando obrigados ao recolhimento integral do imposto
devido, da atualização monetária, da multa e dos juros, aqueles contribuintes enquadrados no art. 129, da
Lei Complementar nº 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações.
Art. 4° - Com fundamento no art. 129, inciso V, § 7º, do Código Tributário Municipal, Lei
Complementar 003/2000, as empresas indicadas no ANEXO I deste Decreto, passam a integrar o rol dos
substitutos tributários, já consolidados pela legislação em vigor.
Parágrafo único - As empresas indicadas no ANEXO I deste Decreto, passam a ser responsáveis
pela retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, junto ao contribuinte prestador
do serviço, e também pelo recolhimento do aludido tributo perante à Administração Pública Municipal.
Art. 5º - O recolhimento do tributo, de que trata este Decreto, deve ser realizado no dia 12 (doze)
do mês seguinte ao da prestação do serviço tomado, conforme previsto no art. 29, do Decreto nº 8.471/2011.
Art. 6º - O tomador responsável pela retenção e recolhimento do ISSQN, que não promover a
retenção na fonte, ficará responsável solidariamente junto com o contribuinte prestador do serviço pelo
pagamento integral do tributo e também dos acréscimos legais, conforme previsto no Código Tributário
Municipal.
Art. 7º - Ficam as empresas relacionadas no ANEXO I deste Decreto, obrigadas a exigir o
Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço – RANFS, dos prestadores de serviço localizados fora do
Município de Feira de Santana, conforme disposto no art. 33, do Decreto nº 8.471/2011.
Parágrafo único - As empresas indicadas no ANEXO I deste Decreto, obrigatoriamente exigirão
o RANFS de seus prestadores de serviços, caso contrário ficam sujeitas às penalidades previstas no Código
Tributário Municipal.
Art. 8º - O responsável pela retenção emitirá obrigatoriamente a Declaração de Retenção na Fonte
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - DRF/ISSQN, consoante ANEXO II, destinados ao:
I - tomador do serviço;
II - prestador do serviço.
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§ 1º - A DRF/ISSQN destinar-se-á a comprovar a realização da respectiva retenção.
§ 2º - Ao tomador do serviço caberá a emissão da DRF/ISSQN, no ato da retenção.
§ 3º - A DRF/ISSQN, a nota fiscal, o respectivo DAM, juntamente com o comprovante de
pagamento deverá ficar em posse do tomador do serviço como documento fiscal e contábil pelo prazo de
05 (cinco) anos.
§ 4º - A DRF/ISSQN e a nota fiscal deverão ficar em posse do prestador do serviço como
documento fiscal e contábil pelo prazo de 05 (cinco) anos.
§ 5º - O Fisco Municipal poderá requerer, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, os
documentos fiscais e contábeis pertinentes.
Art. 9º - O tomador do serviço somente estará desobrigado de reter o ISSQN se lhe for
apresentada, pelo prestador do serviço, Certidão Negativa de Retenção na Fonte do Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza - CNRF/ISSQN, fornecida pelo Departamento da Administração Tributária – DAT,
da Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 1º - O tomador do serviço deverá manter em seus arquivos contábeis cópia da CNRF/ISSQN,
juntamente com os documentos a que está vinculada, para fins de consulta, a qualquer tempo, pelo Fisco
Municipal.
§ 2º - O Departamento da Administração Tributária – DAT, emitirá a CNRF/ISSQN, mediante a
comprovação do devido recolhimento do tributo pelo prestador do serviço.
Art. 10 - A CNRF/ISSQN será emitida pelo Departamento da Administração Tributária – DAT,
destinada ao prestador do serviço conforme ANEXO III, a requerimento deste.
Parágrafo único - O requerimento previsto no caput deverá ser instruído com a documentação
pertinente para que o Fisco Municipal analise se o prestador do serviço se enquadra em uma das hipóteses
de não retenção do ISSQN previstas no art. 129, da Lei Complementar nº 003/2000.
Art. 11 - O documento de que trata o artigo anterior será emitido exclusivamente pelo
Departamento de Administração Tributária – DAT, e indicará expressamente o motivo autorizador da
dispensa da retenção.
§ 1º - A análise do requerimento e respectiva emissão da CNRF/ISSQN, em caso de deferimento,
dar-se-á no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis.
§ 2º - Havendo dúvidas no enquadramento em relação à retenção, nos termos do art. 3º, poderá o
Fisco Municipal, a qualquer tempo, notificar o requerente para apresentar outros documentos que entender
necessário para dirimir as dúvidas, sendo possível a prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo
anterior, por igual período.
§ 3º - Em não sendo atendida a notificação do Fisco Municipal e não podendo ser realizado o
enquadramento necessário para a emissão da CNRF/ISSQN o processo será arquivado.
Art. 12 - O prazo de validade da CNRF/ISSQN será de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua
emissão.
Art. 13 - O tomador efetuará o pagamento ao prestador do serviço, após a dedução do valor da
retenção do ISSQN, informado no corpo da nota fiscal.
Parágrafo único - O tomador do serviço emitirá a DRF/ISSQN, ao contribuinte substituído, no
ato do pagamento do serviço prestado.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2018.
COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO
PREFEITO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO I AO DECRETO Nº 10.942, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
14.201.111/0001-70
40.582.967/0001-43
03.887.324/0009-39
15.626.856/0001-44
21.116.858/0001-96
00.506.346/0011-38
89.548.523/0038-72
05.515.224/0019-89
09.188.755/0001-36
34.444.794/0001-02
21.698.946/0015-49
07.234.840/0001-68
02.038.025/0006-14
09.276.913/0001-00
09.276.913/0002-90
09.457.965/0001-82
18.341.159/0001-35
15.498.143/0001-42
46.395.687/0034-70
23.797.376/0027-03
24.723.601/0001-90
12.936.769/0001-03
52.940.533/0004-08
03.912.901/0001-48
22.210.990/0001-25
04.642.135/0001-01
03.186.308/0001-61
14.076.889/0007-90
14.076.889/0003-67
14.076.889/0001-03
14.073.092/0010-35
14.073.092/0001-44
14.073.092/0008-10
14.073.092/0004-97
40.489.049/0001-74
CNPJ
04.603.903/0001-18
28.053.619/0059-08
16.444.046/0001-30
41.987.660/0001-95
47.747.969/0003-56
02.399.940/0001-20
96.727.656/0001-80
23.033.931/0001-91
61.234.985/0075-40
61.234.985/0171-80
09.359.577/0002-40
08.561.881/0001-21

NOME DO CONTRIBUINTE
3 M - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF
ADELINA MODAS LTDA
ADIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
AGROMASA-AVICOLA LTDA
AGRONET INDUSTRIA DE TELAS AGRICOLAS E
ALIANCA ATACADISTA LTDA
ALISUL ALIMENTOS SA
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.
AMPLA COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS
ATACADAO PINTO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
AUTO PARVI LTDA
AUTO POSTO GASAUTO LTDA
AUTO POSTO ITATIAIA LTDA
AVENIDA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
AVENIDA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
B. N. MASCARENHAS & CIA LTDA
BAHIA COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
BAHIA FERRO FSA LTDA
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA
BDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA
BOMBAS LEAO S/A
BRASCORTE COMERCIAL DE CARNES LTDA
C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA
CASA CESAR COMERCIAL LTDA
CASA SANTANA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA
CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA
CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA
CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA
CERQUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
NOME DO CONTRIBUINTE
CG TRANSPORTES URBANOS LTDA.
CHOCOLATES GAROTO SA
CIMENTACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CODISAUTO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PE
COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILIC
COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA PRETA LTDA
COMERCIAL DE ESTIVAS SEIS IRMAOS LTDA
COMERCIAL DE MEDICAMENTO DO RECONCAVO E
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
COMERCIAL PIVATO LTDA
CONFIANCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

00.776.806/0003-38
92.195.692/0006-01

CONFINAR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
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19.387.000/0012-77
15.332.821/0001-00
06.283.750/0001-02
05.315.244/0001-87
24.982.734/0001-81
01.674.378/0001-33
07.182.178/0001-40
02.129.836/0001-16
13.731.542/0002-67
02.805.389/0001-78
61.412.110/0435-55
61.412.110/0703-66
10.311.930/0001-10
96.822.911/0001-73
76.523.554/0024-21
05.771.741/0001-90
08.855.199/0006-56
06.626.253/0176-31
06.626.253/0179-84
06.626.253/0177-12
06.626.253/0847-46
06.626.253/0450-90
06.626.253/0497-54
35.504.133/0005-03
05.400.006/0001-70
96.727.482/0001-55
CNPJ
96.727.482/0007-40
96.727.482/0003-17
96.727.482/0008-21
96.727.482/0004-06
96.727.482/0005-89
96.727.482/0006-60
15.837.171/0001-47
35.715.234/0024-96
14.410.566/0001-04
84.685.106/0011-38
16.489.692/0001-13
04.678.717/0001-48
40.485.138/0001-42
09.172.184/0001-41
19.696.456/0002-47
06.275.865/0005-70
07.644.746/0001-87
07.817.160/0001-77
03.518.732/0133-06
78.391.612/0036-70
02.361.720/0003-70
09.281.417/0001-44
73.619.702/0001-21
82.272.378/0001-09
05.697.301/0001-30
02.857.071/0002-11
13.799.101/0003-88
20.216.742/0001-66
41.985.201/0001-72

COOPERATIVA DE LATICINIOS VALE DO MUCURI
D L DE ALMEIDA A VAREJO
D.B. - ATACADISTA DE ARTIGOS PARA LIMPEZA
DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
DEJANE CARVALHO DE JESUS
DI RICARTTI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
DIMIX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLISILBAR LT
DISTRIBUIDORA DE DOCES E TRANSP MASCARENHAS
DISTRIBUIDORA MESQUITA DE PRODUTOS
DROGARIA SAO PAULO S.A.
DROGARIA SAO PAULO S.A.
E B CISO DISTRIBUIDORA LTDA
E B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
ELI CLAUDIA PINTO BORGES SILVA
EMIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
FARME BRITO LTDA
NOME DO CONTRIBUINTE
FARME BRITO LTDA
FARME BRITO LTDA
FARME BRITO LTDA
FARME BRITO LTDA
FARME BRITO LTDA
FARME BRITO LTDA
FEISAN DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA
FIORI VEICULO S.A
FLORATA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMB
FRIFEIRA FRIGORIFICO FEIRA DE SANTANA
FRIGORIFICO CAMPO DO GADO AGROINDUSTRIA
G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
GF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
GLOBALPACK PLASTICASE EMBALAGENS PLASTICOS
GNC DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA
GOLFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
HM ATACADO TEXTIL LTDA - EPP
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A
IMPERIAL MOTORES LTDA.
INCOVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS GUARANY LTDA
INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS KARAM LTDA
INTERBAHIA ACUMULADORES LTDA
ITABON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
J A SOBRAL & CIA LTDA
J C COMERCIAL DE CIMENTO E FERRO LTDA
J C RIBEIRO & CIA LTDA
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04.681.824/0001-25
34.431.031/0001-19
07.975.372/0001-82
11.019.575/0001-72
03.106.170/0005-77
03.681.341/0001-68
02.116.946/0001-43
09.477.156/0001-32
18.805.360/0001-26
06.189.213/0001-90
16.233.389/0011-27
CNPJ
13.050.828/0001-04
13.227.691/0001-02
46.201.083/0016-64
16.444.751/0001-37
03.556.257/0003-84
17.154.116/0001-88
04.576.508/0001-93
73.693.665/0004-44
73.693.665/0001-00
13.210.610/0001-61
21.170.947/0001-10
08.214.213/0003-90
08.214.213/0004-70
07.760.602/0001-96
10.497.186/0001-90
86.698.792/0008-01
05.458.634/0001-06
05.458.634/0002-97
11.034.934/0009-18
02.307.329/0001-25
02.459.473/0007-72
02.459.473/0001-87
33.884.495/0003-80
03.451.117/0003-41
08.172.366/0001-50
08.944.678/0003-04
08.901.896/0001-91
07.784.006/0020-09
14.045.611/0001-60
16.246.555/0001-58
09.207.930/0001-95
05.524.579/0001-05
20.968.139/0001-30
10.603.039/0002-38
10.603.039/0005-80
10.603.039/0003-19
10.603.039/0001-57

J M C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP
J MARTINS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
J. CAMPELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
J.F. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A
JEANE SOUZA MELO DE OLIVEIRA - EPP
JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
JS GUIMARAES COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
JTD TRANSPORTES LTDA - EPP
LANANDELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
LOJAS LE BISCUIT S/A
NOME DO CONTRIBUINTE
LOPLAST COMERCIO E TRANSPORTES DE LOUCAS
LUBRINANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
LWART LUBRIFICANTES LTDA
M A REFEICOES E EVENTOS LTDA
MALHEIROS MARQUES AUTO-PECAS LTDA
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
MARCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPEL
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPEL
MAXXI DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
MEGA - PACK COMERCIO DE EMBALAGENS
MEGA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
MEGA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
MOCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
MOREIRA, TOLEDO & CIA LTDA
MOTOPEL MOTOS E PECAS LTDA
MSR FARMA COMERCIAL LTDA
MSR FARMA COMERCIAL LTDA
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NORDESTE IRRIGACAO & MAQUINAS LTDA - EP
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA
NUTRIFEIRA COMERCIO DE RACOES LTDA
OLIMPIO JUST CEREAIS LTDA
P M C MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
P2M COMERCIO DE PECAS S.A
PALMAS LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A
POSTO 2001 DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
POSTO CAJUEIRO LTDA
POSTO CONTORNO LTDA - EPP
POSTO PORTAL DO SERTAO LTDA.
POSTO-CIS TOMBA LTDA
POSTOS RENASCER LTDA.
POSTOS RENASCER LTDA.
POSTOS RENASCER LTDA.
POSTOS RENASCER LTDA.

10.603.039/0004-08
75.404.814/0004-33
13.384.433/0007-25
CNPJ
13.384.433/0006-44
13.384.433/0001-30

POSTOS RENASCER LTDA.
PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA
PRODUTOS DE BELEZA AROMA LTDA ME
NOME DO CONTRIBUINTE
PRODUTOS DE BELEZA AROMA LTDA ME
PRODUTOS DE BELEZA AROMA LTDA ME
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03.583.040/0001-00
61.585.865/0657-92
61.585.865/0520-38
61.585.865/1495-46
61.585.865/1657-46
33.453.598/0105-10
13.481.309/0014-07
06.161.043/0001-35
06.041.306/0001-72
06.041.306/0006-87
00.993.098/0001-25
17.281.037/0002-19
06.347.409/0236-10
04.626.426/0013-40
00.497.373/0001-10
08.191.305/0001-30
19.925.802/0001-30
08.800.731/0001-23
42.018.952/0001-82
42.018.952/0007-78
42.018.952/0005-06
81.810.376/0008-30
03.052.564/0005-90
01.937.440/0006-47
05.997.742/0013-90
14.164.164/0001-69
13.619.846/0003-18
03.146.116/0001-21
21.558.246/0001-53
07.869.096/0001-78
11.852.966/0001-73

R R O AUTO PECAS LTDA
RAIA DROGASIL S/A
RAIA DROGASIL S/A
RAIA DROGASIL S/A
RAIA DROGASIL S/A
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
RN COMERCIO VAREJISTA S.A
ROSEIRA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
S. SILVA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOT
SAO MIGUEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
SERTRADING (BR) LTDA.
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
SOLUCAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
SUINO RICO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
SUINOS MACHADO DISTRIBUIDORA DE CARNES
TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO
TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO
TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO
TOZZO & CIA LTDA
TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
VESLAM COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA
VIDROCA COMERCIAL DE VIDROS E CALHAS LT
VITAGOURTE DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIM
VR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
W S O MATOS & CIA LTDA
W.G.M COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICICOS
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ANEXO II AO DECRETO Nº 10.942, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS NA FONTE
TOMADOR OU CONTRATANTE
CNPJ
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRESTADOR
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TELEFONES
E-MAIL
NOME DO CONTATO
SERVIÇO PRESTADO
DATA
VALOR DO SERVIÇO: R$
TIPO DE DOCUMENTO
NÚMERO DO DOCUMENTO
VALOR RETIDO: R$
ALÍQUOTA
DATA DA RETENÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Carimbo, data e Assinatura do Responsável
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ANEXO III AO DECRETO Nº 10.942, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

CERTIDÃO EMITIDA CONFORME DESOBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE
CONTRIBUINTE
CNPJ
ENDEREÇO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TELEFONES
E-MAIL
NOME DO CONTATO
Esta Certidão desobriga o substituto tributário - tomador do serviço, à retenção e recolhimento do imposto
sobre serviço de qualquer natureza - ISSQN dos serviços tomados.
Esta Certidão refere-se exclusivamente ao ISSQN da substituição tributária e abrange somente o
contribuinte acima identificado.
Certidão emitida em:
Prazo de validade:
____________________________________________
Diretor do Departamento de Administração Tributária
Secretaria Municipal da Fazenda
___________________________________
Chefe da Divisão da Substituição Tributária
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DECRETO Nº 10.990, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
ATUALIZA, SEM AUMENTO REAL, OS
VALORES PARA 2019, DAS TABELAS
DE RECEITA QUE ESPECIFICA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições que lhe confere o Inciso IX, do Artigo 86, da Lei Orgânica do Município, e o Código Tributário
Municipal, Lei Complementar Nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
Considerando a atualização, sem aumento real, para o valor monetário da base de cálculo no ano
de 2019;
Considerando o disposto no art. 97, § 2º, do Código Tributário Nacional, que estabelece: “Não
constitui majoração de tributo (...), a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”.
Considerando que atualização do valor monetário da base de cálculo não é uma opção e sim
obrigação, conforme orientação do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, e do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.
DECRETA:
Art. 1º – Ficam, a partir de 1º de janeiro de 2019, atualizados em 4,05% (quatro inteiros e cinco
centésimos por cento), correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período compreendido entre
dezembro de 2017 e novembro de 2018.
I – Os valores das tabelas constantes dos Anexos I (Tabela de Valores por Metro Quadrado de
Terrenos), e II (Tabela de Valores de Metro Quadrado de Construção) da Lei Nº 3.429, de 06 de dezembro
de 2013, e alterações;
II – Os valores fixos anuais constantes da Tabela de Receita nº II (Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza - artigo 119) estabelecidos pela Lei Complementar Nº 003, de 22 de dezembro de 2000,
e alterações;
III – Os valores da Tabela de Receita da Taxa de Fiscalização do Funcionamento TFF, Anexo I,
da Lei Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
IV – Os valores da Tabela de Receita da Taxa de Licença e Localização - TLL, Anexo I, da Lei
Complementar nº 074, de 20 de junho de 2013, e alterações;
V – Os valores da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP, definidos pela Lei Nº
3.381, de 06 de junho de 2013, e alterações;
VI – Os valores das Tabelas de Receita nº V (Taxa de Licença para Execução de Obras e
Urbanização de Áreas Particulares – art. 149), estabelecidas pela Lei Complementar Nº 003, de 22 de
dezembro de 2000, e alterações;
VII – Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxa de Fiscalização Sanitária) da Lei n.º
2.466, de 23 de dezembro de 2003, e alterações;
VIII – Os valores das taxas praticadas pelo Centro de Abastecimento e outros mercados, definidos
no artigo 1º, do Decreto n.º 6.531, de 22 de fevereiro de 2002, e alterações;
IX - Os valores das tabelas constantes do Anexo II (Taxas Ambientais) da Lei Complementar n.º
41, de 03 de setembro de 2009, e alterações;
X – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “A”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Comércio Eventual ou Ambulante – art. 155), da Lei Complementar
N° 003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
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XI – os Valores constantes da Tabela VI–Parte “B”(Taxa de Licença para Exploração de
Atividades em Logradouros Públicos – Dos Meios de Publicidade – art. 155), da Lei Complementar N°
003, de 22 de dezembro de 2000, e alterações;
XII – Toda e qualquer receita enquadrada como tarifa pública; outras taxas de serviços; multas e
outros acréscimos legais.
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de
1º de janeiro de 2019.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2018.

COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO
PREFEITO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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