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DECRETO Nº 250, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Regulamenta o Cadastro Geral de Atividades, a classificação de risco das atividades econômicas, a Taxa de Licença de Localização – TLL e 
a Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e tendo em 

vista o disposto no art. 291 da Lei N 1293/2018 (Código Tributário e de Rendas do Município de Barreiras),   

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Este Decreto regulamenta o Cadastro de Atividades, a classificação de risco das atividades econômicas, a Taxa de Licença de Localização – 
TLL e a Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF na forma do disposto, respectivamente, nos art. art. 33 a 44, 184 a 190 e 191 a 196 da Lei n° 
1293/2018 – Código Tributário e de Rendas do Município de Barreiras. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CADASTRO DE ATIVIDADES 

SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 2                                                                                                                

I –                                                                  antrópica, condominial e congêneres em estabelecimento localizado neste 
município; 

II –                                                                                                                           as decorrentes 
dessa atividade. 

III - vinculadas ao recolhimento de rendas municipais. 

 

Art. 3 As pessoas definidas no art. 2º, sejam de direito público ou privado, ainda que imune ou isenta, ficam obrigadas a requerer sua 
inscrição e alterações no Cadastro de Atividades. 

Parágrafo único. As inscrições terão as seguintes situações cadastrais: 

I – ativa, a não enquadrada nos incisos II a VI deste parágrafo; 

II – ativa sem alvará, a que está aguardando a liberação inicial do Alvará de Funcionamento Provisório ou Alvará de Funcionamento; 

III – suspensa, a enquadrada no art. 13 deste Decreto; 

IV – inativa, a enquadrada no art. 16 deste Decreto; 

V – baixada, a enquadrada nos art. 17, 18 ou 25 deste Decreto; 

VI – nula, quando for declarada a nulidade do ato de inscrição da pessoa física ou jurídica. 

 

Art. 4 A pessoa física ou jurídica que se encontrar estabelecida no Município e exercendo atividade sem inscrição cadastral será autuada pela 
infração e inscrita de ofício no cadastro e terá o prazo de 7 (sete) dias para regularizar sua inscrição. 

§ 1 O descumprimento do prazo mencionado no caput ou o indeferimento da inscrição implicará na interdição do estabelecimento pela 
autoridade administrativa, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis. 

§ 2 Considera-se estabelecida no Município a pessoa jurídica que satisfaça a, pelo menos, uma das situações descritas nos incisos I e II, 
isoladamente, ou combinadas com uma das situações descritas nos incisos III, IV e V, deste parágrafo: 

I – manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços prestados no Município;  

II – estrutura organizacional ou administrativa, instalada no local da prestação do serviço;  

III – inscrição em órgãos previdenciários, associações de classe, sindicatos e afins, e outros órgãos governamentais, na qual conste indicado o 
endereço neste Município;  

IV – indicação como domicílio fiscal, neste Município, para efeito de outros tributos federal e/ou estadual;  
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V – permanência ou ânimo de permanecer no Município, para exploração econômica de atividades, exteriorizada através de indicação do 
endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação de imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone 
e de fornecimento de energia elétrica e água, em nome do prestador. 

 

Art. 5 O pedido de viabilidade de localização deferido pelo Município é requisito essencial para a inscrição no cadastro de atividades, exceto 
nos casos de profissional autônomo não estabelecido, do microempreendedor individual e das atividades que sejam realizadas exclusivamente 
de forma digital. 

 

Art. 6 O cadastro de atividades se compõe do: 

I - cadastro das sociedades, empresas individuais e empresários registrados em Junta Comercial; 

II - cadastro de sociedades uniprofissionais; 

III - cadastro de profissionais autônomos; 

 

SEÇÃO II 

Do Cadastro das Sociedades, Empresas Individuais e Empresários registrados em Junta Comercial 

Subseção I 

Da Inscrição e Alteração Cadastral 

Art. 7 Ficam obrigados a obter inscrição tributária no cadastro municipal para registro dos respectivos estabelecimentos: 

I – o empresário, conforme definido no art. 966 do Código Civil; 

II – a empresa individual de responsabilidades limitada; 

III – as sociedades mercantis levadas a registro na Junta Comercial. 

 

Art. 8 O pedido de inscrição e de alterações cadastrais serão realizados exclusivamente através do Sistema Informatizado de Registro 
Integrado – REGIN junto a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM, integração 

entre JUCEB, Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e Município, observado o disposto no art. 5 deste Decreto. 

§ 1 Os procedimentos e documentos necessários ao pedido de inscrição ou alteração estão definidos no Portal REDESIM – JUCEB. 

§ 2 A inscrição e funcionamento de empresas com atividade de escritório virtual estão condicionados aos seguintes requisitos: 

a) possuir estrutura para recepção de pessoas, documentos, mensagens e encomendas; 
b) manter serviços de atendimento telefônico e possuir ambientes adequados a execução de trabalhos e realização de reuniões por seus 

usuários; 
c) comprovar o funcionamento durante o horário comercial; 
d) apresentar declaração mensal das empresas usuárias de seus serviços; 
e) comunicar à Diretoria de Tributos qualquer alteração nos dados dos usuários que possa influir na arrecadação ou fiscalização dos 

tributos municipais. 
Subseção II 

Da Licença de Funcionamento 

Art. 9 A licença para funcionamento do estabelecimento é representada pelo Alvará de Funcionamento Provisório ou pelo Alvará de 
Funcionamento, expedidos pela Secretaria Municipal da Fazenda. 

§ 1                                                -                                                                                   
                                                                                                              

§ 2 O Alvará de Funcionamento Provisório, o Alvará de Funcionamento e o Termo de Ciência e de Responsabilidade de MEI é de exibição 
obrigatória e deve ser afixado em local visível ao público. 

 

Art. 10. Ficam dispensados de Alvará de Funcionamento Provisório ou Alvará de Funcionamento, os contribuintes que tenham todas as suas 
atividades, seja principal ou acessórias, classificadas como nível de risco I ou baixo risco A. 

 

Art. 11. O Alvará de Funcionamento Provisório tem caráter precário e é concedido aos contribuintes que tenham, entre as suas atividades 
principal ou acessórias, pelo menos uma classificada de nível de risco II ou baixo risco B. 

§ 1 O Alvará de Funcionamento Provisório: 

I - deverá ser emitido: 
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a) contra a assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade pelo empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este firmará 
compromisso, sob as penas da lei, de cumprir os requisitos exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do 
objeto social e de acordo com as normas municipais, estaduais e/ou federais. 

b) após o registro da pessoa jurídica junto à JUCEB; 

c)  sem quaisquer vistorias prévias pelos órgãos municipais ou de outros Entes; 

II - terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, a critério do órgão responsável pela sua emissão e mediante 
requerimento de prorrogação do requerente, devidamente fundamentado; 

§ 2 Durante o período de vigência do Alvará de Funcionamento Provisório, os Órgãos Municipais responsáveis pelo poder de polícia deverão 
realizar diligências orientativa e de acompanhamento do cumprimento das condicionantes e obtenção de licenças/autorizações municipais ou 
de outros Entes. 

§ 3 O contribuinte terá direito à conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de Funcionamento: 

I – se cumpridas todas as condicionantes e obtiver as licenças/autorizações devidas. 

II – se o Município não realizar, durante o prazo de validade do Alvará de Funcionamento Provisório, a diligência descrita no § 2 deste artigo; 

§ 4 Caducará o Alvará de Funcionamento Provisório se expirado o prazo de validade, sem o cumprimento das condicionantes e obtenção das 
licenças/autorizações devidas exigidas no Termo de Responsabilidade e nas fiscalizações de acompanhamento.  

§ 5 Caducado o Alvará de Funcionamento Provisório: 

I – o estabelecimento será interditado até o cumprimento das condicionantes e obtenção das licenças/autorizações devidas; 

II – o contribuinte terá sua inscrição suspensa e suas atividades interrompidas; 

III – deverá ser requerida pelo contribuinte vistoria prévia da fiscalização municipal para comprovação da regularização; 

IV – o contribuinte não terá direito a outro Alvará de Funcionamento Provisório. 

  

Art. 12. O Alvará de Funcionamento será concedido aos contribuintes que: 

I - exercerem atividade classificada de nível de risco II ou baixo risco B, quando tenham cumprido as condicionantes e obtido as 
licenças/autorizações durante o período de validade do Alvará de Funcionamento Provisório; 

II – tenham atividade classificada de nível de risco III ou alto risco, somente após a vistoria e o cumprimento das condicionantes e/ou obtenção 
das licenças e/ou autorizações dos Órgãos municipais e/ou de outro Ente. 

Subseção III 

Da Suspensão Cadastral 

Art. 13. Dar-se-á a suspensão da inscrição: 

I – a requerimento do contribuinte, quando não for exercer suas atividades em período determinado de tempo e posterior à data do 
requerimento. 

II – de ofício, quando: 

a) não estiver exercendo sua atividade no endereço informado no cadastro; 

b) estiver exercendo atividade não autorizada pelo Município; 

c) quando autuado por exercer atividade sem inscrição cadastral e até a regularização da inscrição, na forma do art. 4. 

d) não se recadastrar, quando assim determinado em ato do Poder Executivo. 

§ 1 O requerimento de suspensão pelo contribuinte deverá: 

I – ser subscrito pelo sócio ou administrador; 

II – informar o motivo e o prazo de suspensão. 

§ 2 A suspensão inicia-se: 

I – quando requerida pelo contribuinte, no primeiro dia do mês subsequente ao requerimento; 

II – quando de ofício, na data de notificação do fato; 

§ 3 Finda o prazo de suspensão: 

I – no decurso do prazo requerido pelo contribuinte, presumindo-se em funcionamento o estabelecimento a partir dessa data; 

II – no dia seguinte ao da regularização do fato que motivou a suspensão. 

§ 4 Quando a requerimento do contribuinte, a inscrição poderá ficar suspensa no cadastro de atividades por até 2 (dois) anos. 

§ 5 Findo o prazo de suspensão referido no inciso I do caput, o contribuinte fica obrigado a apresentar ao Fisco municipal, relativamente ao 
período incluído na suspensão: 
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I – extratos bancários, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento da suspensão; 

II – os livros contábeis, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento da suspensão; 

III - a declaração de imposto de renda – DIRPJ, imediatamente após a sua apresentação à Receita Federal do Brasil; 

§ 6 A não entrega dos documentos comprobatórios da suspensão das atividades descritas no § 5 deste artigo, tornará nula a suspensão. 

 

Art. 14. A suspensão de ofício sujeitará o contribuinte às seguintes medidas: 

I – não gozar de qualquer benefício fiscal; 

II – não será atendido nos pedidos de: 

a) Certidão de Débito; 

b) abertura de filial; 

c) inscrição cadastral de nova empresa da qual participe sócio ou o próprio contribuinte; 

d) inscrição cadastral de autônomo, sendo este o sócio de contribuinte suspenso ou o próprio contribuinte suspenso. 

Subseção IV 

Da Inscrição inativa 

Art. 15. Será declarada inativa a inscrição cadastral de contribuinte do Imposto Sobre Serviço -ISS, quando o contribuinte: 

I – não emitir nota fiscal ou declaração de falta de movimento econômico por período superior a 2(dois) ano, ressalvados os casos de 
desobrigados de emissão; 

II – não apresentar recolhimento de tributos por período superior a 2 (dois) ano, ressalvado a ocorrência de retenção na fonte e/ou substituição 
tributária; 

§ 1 A declaração de inatividade sujeita o contribuinte às sanções indicadas no art. 14, além de tornar inidôneos os documentos fiscais por ele 
emitidos após a declaração. 

§ 2 A declaração de inatividade deverá ser publicada no DOM para conhecimento público e com intimação do contribuinte.  

 

Subseção V 

Da Baixa da Inscrição 

Art. 16. A baixa de inscrição no cadastro municipal de iniciativa do contribuinte será realizada exclusivamente através do Sistema 
Informatizado de Registro Integrado – REGIN junto a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios, REDESIM, integração entre JUCEB, Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e Município. 

§ 1 Os procedimentos e documentos necessários para a baixa cadastral por extinção da pessoa jurídica ou transferência de estabelecimento 
para outro Município estão fixados no Portal REDESIM – JUCEB. 

§ 2 Até a implantação do REDESIM, o contribuinte fica obrigado a fazer o pedido de baixa junto ao Cadastro Municipal, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados: 

I - da extinção da pessoa jurídica junto à Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; 

II - da baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

III - da transferência do estabelecimento para outro município, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa 
Jurídica e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ., conforme previsto na legislação. 

§ 3 O pedido de baixa realizado após transcorrido o prazo previsto no § 2,  sujeitará o contribuinte ao pagamento da multa prevista no art. 

196, inciso IV ou V da Lei n 1.293/2018. 

§ 4 A baixa poderá ser de ofício, quando apurado pelo Fisco que houve, sem comunicação ao Fisco Municipal no prazo previsto, quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do § 2. 

§ 5° A partir da data do requerimento da baixa não serão exigidos pagamentos e declarações de tributos relativos a períodos posteriores. 

§ 6° No caso de existência de débito tributário, inclusive com exigibilidade suspensa, o requerimento de baixa ou a baixa de ofício implica em 
responsabilidade solidária dos titulares, sócios e administradores da sociedade. 

 

Art. 17. No caso de baixa de Empreendedor Individual (EI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), optante ou não do 
Simples Nacional, que esteja sem movimento há mais de 3 (três) anos: 

I – o requerimento deve ser analisado pelo setor de cadastro no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo; 

II – ultrapassado o prazo previsto no inciso I, sem manifestação do órgão competente, salvo quando o atraso for motivado pelo contribuinte, 
presumir-se-á deferida a baixa; 
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Art. 18. A baixa de inscrição não impede que, posteriormente, sejam lançados créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos antes 
da baixa, ressalvada a decadência, reputando-se como responsáveis solidários o titular, os sócios e os administradores da sociedade. 

 

 

Subseção VI 

Da Inscrição Nula 

Art. 19. Será declarada a nulidade do ato de inscrição da pessoa física ou jurídica, quando: 

I – houver sido atribuído mais de um número de inscrição para o mesmo estabelecimento da pessoa física ou jurídica; 

II – for constatado vício no ato cadastral. 

Parágrafo único. Não se considera hipótese de nulidade de inscrição a existência, no mesmo endereço, de estabelecimento de pessoa física 
e de pessoa jurídica, na qual a pessoa física faça parte do quadro societário dessa pessoa jurídica, ressalvado o caso de vício no ato cadastral. 

 

 

SEÇÃO III 

Do Cadastro de Sociedades Uniprofissionais 

Subseção I 

Da Inscrição e Alteração Cadastral 

Art. 20. O cadastro das sociedades uniprofissionais tem por objetivo registrar os estabelecimentos das sociedades simples formadas por 
profissionais liberais para exercício de sua atividade-fim, com contratos arquivados em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, observado o 

disposto no art. 5 deste Decreto. 

 

Art. 21. O pedido de inscrição e de alterações cadastrais serão realizados através do Sistema Informatizado de Registro Integrado – REGIN 
junto a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM, integração entre JUCEB, 
Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e Município. 

Parágrafo único. Os procedimentos para inscrição e emissão de alvará de funcionamento seguirão o mesmo rito previsto para os 
estabelecimentos com registro na JUCEB. 

 

Art. 22. Na hipótese de não vigência de convênio entre o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e a REDESIM, as inscrições e alterações 
serão efetuadas diretamente junto à Secretaria Municipal da Fazenda. 

§ 1 Para a inscrição cadastral efetuada diretamente junto à Secretaria Municipal da Fazenda devem ser apresentados: 

I – viabilidade de localização deferida pelo Município; 

II – requerimento (disponível no sítio do Município); 

III – boletim de Cadastro de Atividades; 

IV – contrato social; 

V – Cartão CNPJ; 

VI – Cópia do DIE (Documento de Informação Eletrônica – Resumo da SEFAZ) quando a empresa possuir Inscrição Estadual; 

VII – Cópia do Termo de Enquadramento Estadual (quando houver); 

VIII – RG e CPF dos sócios; 

IX – Cópia do Registro de Órgão de Classe (quando profissional autônomo); 

X – Contrato de locação ou escritura do imóvel; 

XI – Habite-se; 

XII – Termo de Compromisso; 

XIII – Planta de localização (croqui/mapa); 

XIV – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCD, quando requerido; 

XV – Solicitação de habilitação no sistema de emissão de notas fiscais – SAATRI, quando não dispensado de emissão de notas fiscais; 

XVI – Procuração e RG/CPF do procurador, para inscrições por ele requerida. 

XVII - Procuração em nome do escritório virtual, com poderes para receber e assinar auto de infração, notificações e citações, para sociedades 

que funcionarão em escritório virtual; 

XVIII – Alvará de Vigilância Sanitária, quando requerido; 

XIX – Licença ou Alvará Ambiental, quando requerido; 

XX – Licença do Setor Municipal de Transportes, quando requerido; 

XXI – Registro ou Licença da ADAB – Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, quando requerido; 

XXII – Licença do Ministério da Agricultura, quando requerido; 
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XXIII – Licença do Exército, quando requerido; 

XXIV – Certificado emitido pela EMBRATUR, quando requerido; 

XXV – Licença da DIRES – Diretoria Regional de Saúde, quando requerido; 

 

§ 2 O Alvará de Funcionamento das sociedades uniprofissionais, não enquadradas no nível de risco I ou risco baixo A, somente será emitido 
após a vistoria e o deferimento do pedido de inscrição cadastral.  

§ 3 Os processos de inscrição de empresas constituídas através de Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, não regularizados no prazo de 
30(trinta) dias do deferimento fiscal, serão arquivados eletronicamente, sem possibilidade de aproveitamento das taxas de vistoria ou de 
processo de vistoria prévia. 

 

Subseção II 

Da Suspensão, Inatividade e Baixa Cadastral 

Art. 23. Aplica-se à suspensão cadastral de sociedade uniprofissionais o disposto nos art. 13 e 14 deste Decreto. 

 

Art. 24. Aplica-se à inatividade cadastral de sociedade uniprofissionais o disposto no art. 15 deste Decreto. 

 

Art. 25. Aplica-se à baixa cadastral de sociedade uniprofissionais o disposto no art. 16 deste Decreto. 

 

Art. 26. Aplicar-se-á às sociedades de advogados, com arquivamento na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia – OAB/BA, o disposto 
nos art. 20 a 25 deste Decreto. 

 

SEÇÃO IV 

Do Cadastro de Profissionais Autônomos 

Art. 27. Os profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, deverão solicitar inscrição através de Formulário de Inscrição 

Municipal, instruído com os documentos abaixo indicados, ou enviá-los para o endereço eletrônico: 

cadeconomico.tributos@barreiras.ba.gov.br, em arquivo digital na extensão PDF: 

I - CPF e RG do requerente; 

II - Comprovante de endereço; 
III - Registro do órgão de classe, para profissões regulamentadas; 
IV – Indicação do endereço do estabelecimento, no caso dos profissionais com estabelecimento fixo. 
Parágrafo único. No caso de profissional autônomo estabelecido, deve ser verificada: 

I - a viabilidade de localização; 

II – as licenças e/ou autorizações requeridas para o seu funcionamento, conforme previsto no §1º do art. 22. 

 

Art. 28. A baixa de inscrição no cadastro de profissionais autônomos será realizada: 

I – a pedido do sujeito passivo, através de petição própria, instruída com CPF e RG do requerente; 

II – de ofício, quando apurado pelo Fisco: 

a) a baixa, suspensão ou cancelamento do registro no órgão de classe; 

b) a ocorrência de incapacidade civil ou o óbito do profissional autônomo. 

 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Art. 29. O Município adotará a classificação de grau de risco das atividades econômicas para estabelecimentos comerciais, industriais, 
prestadores de serviços e outros de qualquer natureza, conforme disciplinado na tabela do Anexo Único deste Decreto. 

Parágrafo único. Considera-se grau de risco, o nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde humana, ao 
meio ambiente ou ao patrimônio em decorrência de exercício de atividade econômica. 

 

Art. 30. Classificam-se de nível de risco I ou baixo risco A, as atividades que sejam simultaneamente: 

I - nível de risco I ou baixo risco A em prevenção contra incêndio e pânico. 

II - nível de risco I ou baixo risco A em segurança sanitária, ambiental, ambiente de trabalho e econômica. 



 

7 

 

§ 1º Se a atividade a que se refere o caput for exercida em zona urbana, somente será qualificada como de nível de risco I ou baixo risco A 
quando: 

I - executada em área sobre a qual o seu exercício seja plenamente regular, conforme determinações da legislação de zoneamento municipal. 

II - exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele: 

a) exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere circulação de pessoas; 

b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua operação. 

III – em edificações diversas da residência, cuja ocupação da área da atividade não seja superior a 200 m² e for realizada: 

a) em edificação que não tenha mais de 03 (três) pavimentos; 

b) em local sem subsolo com uso distinto de estacionamento;  

c) sem possuir líquido inflamável ou combustível acima de 1000 L (mil litros); e 

d) sem possuir gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas). 

§ 2º Não será classificada de nível de risco I ou baixo risco A, se a atividade, a que se refere o caput, for exercida em área sem regulação 
fundiária ou inscrição imobiliária. 

§ 3 Para as atividades econômicas cuja determinação do risco dependa de condicionantes, há no Anexo Único, deste Decreto, a indicação de 
uma limitação específica, que deverá ser observada e respondida pelo interessado acerca da prática empresarial a ser desempenhada, sendo 
que, de acordo com a resposta fornecida, poderá ser mantida ou majorada a classificação de risco do empreendimento. 

 

Art. 31. O grau de risco será considerado alto ou nível III, se uma ou mais atividades do estabelecimento forem assim classificadas, sejam elas 
principal ou acessórias. 

Parágrafo único. As atividades econômicas enquadradas neste grau de risco exigem vistoria prévia por parte dos órgãos responsáveis pela 
emissão de licenças e autorizações, antes do início do funcionamento da empresa. 

 

Art. 32. Aplica-se, para a classificação de risco das atividades econômicas previstas no Capítulo II deste Decreto, subsidiariamente as normas 
e procedimentos estabelecidos pelo Comitê Gestor da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios - CGSIM. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO - TLL 

 

Art. 33. A Taxa de Licença de Localização – TLL tem como fato gerador                                                                 
                                                                                                                              
                                                         . 

 

Art. 34. Considera-se ocorrido o fato gerador da TLL: 

I – no deferimento do pedido inicial de viabilidade de localização; 

II – no deferimento de novo pedido de viabilidade de localização no caso de: 

a) alteração de endereço do estabelecimento; 

b) inclusão de nova atividade (CNAE-FISCAL) no contrato social.   

 

Art. 35. A Taxa será lançada: 

I -  no ato de liberação da inscrição municipal, na hipótese do inciso I do art. 34. 

II - na data de ocorrência do fato gerador, na hipótese do inciso II do art. 34 deste Decreto; 
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Art. 36. A TLL será calculada de acordo com a Tabela de Receita n° III, anexa a Lei n 1.293/2018, considerando a atividade principal do 
sujeito passivo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF 

Art. 37. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF tem como fato gerador o poder de polícia para a fiscalização de estabelecimentos em 
funcionamento quanto ao cumprimento das normas administrativas constantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do Código 
Urbanístico e do Código de Polícia Administrativa relativas ao ordenamento do uso e ocupação do solo, à higiene, costumes, tranquilidade e 
segurança pública. 

§1° Inclui-se na incidência da taxa o exercício de atividades decorrentes de profissão, arte, ofício ou função, quando realizadas em 
estabelecimento fixo, ainda que residencial. 

§2° Consideram-se estabelecimentos distintos, para efeito de incidência da Taxa: 

I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de negócio, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 

II - os que embora sob as mesmas responsabilidades e ramo de negócio, estejam situados em locais diferentes. 

§ 3 Presume-se em funcionamento: 

I – o estabelecimento de contribuinte com atividade de risco baixo A ou nível de risco I, desde o momento da liberação da inscrição municipal 
até o seu pedido de baixa ou transferência do estabelecimento para outro Município; 

II – o estabelecimento de contribuinte com atividade de risco baixo B ou nível de risco II, desde o momento da liberação do alvará de 
funcionamento provisório até o seu pedido de baixa ou transferência do estabelecimento para outro Município; 

III – o estabelecimento de contribuinte com atividade de risco alto ou nível de risco III, desde o momento da liberação do alvará de 

funcionamento até o seu pedido de baixa ou transferência do estabelecimento para outro Município. 

 

Art. 38. Considera-se ocorrido o fato gerador da TFF: 

I – para os contribuintes em início de funcionamento: 

a) com atividade de alto risco ou nível de risco III, na data da emissão do alvará de funcionamento; 

b) com atividade de risco baixo B ou nível de risco II, na data da emissão do alvará de funcionamento provisório; 

c) com atividade de risco baixo A ou nível de risco I, na data da liberação da inscrição municipal; 

II - para contribuintes com estabelecimento em funcionamento, no dia 1                                     

 

Art. 39. A Taxa será calculada anualmente de acordo com a Tabela de Receita n° IV, anexa a Lei n 1.293/2018, considerando a atividade 
principal do sujeito passivo. 

 

Art. 40. A Taxa será devida: 

I – no exercício de início de funcionamento, proporcional ao número de meses restantes do exercício, contados a partir do mês da emissão do 
alvará ou da inscrição cadastral, conforme o caso; 

II – nos demais exercícios, no valor integral; 

III – no encerramento do prazo de suspensão da inscrição a requerimento do contribuinte, proporcionalmente ao número de meses restantes 
do exercício, contados a partir do mês subsequente ao encerramento da suspensão; 

IV –na ocorrência do previsto no § 6 do art. 13 deste Decreto, no valor integral. 

§ 1 O pedido de baixa do cadastro de estabelecimentos em geral, após a ocorrência do fato gerador, não ilide a obrigação do pagamento da 
taxa do exercício do requerimento da baixa, nem gera direito à restituição total ou parcial. 

§ 2 Não se considera devida a TFF: 

I – no período de suspensão da inscrição, a requerimento do contribuinte, se o requerimento for interposto antes do lançamento da taxa do 
mesmo exercício do requerimento; 

II – a partir da comprovação: 

a) de extinção da pessoa jurídica junto à Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; 

b) da baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

c) da transferência do estabelecimento para outro município, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa 
Jurídica e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
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§ 3 Na hipótese de o Fisco Municipal comprovar o exercício de atividade pela pessoa jurídica, enquadrada nos incisos do § 2, a TFF será 
devida de forma retroativa à data do evento que tornaria a TFF não devida. 

§ 4 Para os efeitos deste artigo, considera-se o exercício de atividade a realização de receita operacional e não operacional ou a realização de 
despesas operacionais. 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 41. Considera-se indevidamente lançada a TFF em exercícios posteriores à ocorrência dos fatos a seguir descritos, desde que 
comprovado com os documentos hábeis e formado processo administrativo específico: 

I - extinção da pessoa jurídica junto à Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa Jurídica; 

II - baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; - CNPJ; 

III - transferência do estabelecimento para outro Município, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoa 
Jurídica e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

IV - quando apurado pelo Fisco o óbito do profissional autônomo. 

Art. 42. Apurada a existência de lançamento(s) indevido(s) da TFF, nas hipóteses previstas no art. 41, será formado um processo próprio pela 
Diretoria de Tributos,  instruído com todas as informações e provas necessárias à comprovação dos fatos e quantificação dos créditos a serem 
cancelados. 

Parágrafo único. O reconhecimento do lançamento indevido será aprovado pelo Secretário da Fazenda, mediante parecer da Procuradoria 
Geral do Município. 

 

Art. 43. Após a aprovação do reconhecimento do lançamento indevido, compete à Diretoria de Tributos: 

I - cancelar os créditos tributários indevidos; 

II - comunicar à Procuradoria Geral do Município o cancelamento dos créditos tributários indevidos já executados, para que esta promova: 

a) a extinção da respectiva execução fiscal; 

b) o cancelamento da respectiva execução extrajudicial. 

III – preparar comunicado a ser enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM sobre a redução do estoque da dívida ativa. 

 

Art. 44. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 

Gabinete do Prefeito em 03 de novembro de 2020. 

 

 

                                                            

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 251 DE 03 NOVEMBRO DE 2020 

 

 

Dispõe sobre a alteração do Decreto n 29, de 31 de janeiro de 2012 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e tendo em 

vista o disposto no art. 178 da Lei N 1293/2018 (Código Tributário e de Rendas do Município de Barreiras),  

DECRETA: 

Art. 1° Fica acrescentado no Decreto n 29, de 31 de janeiro de 2012, o CAPÍTULO IV-A e os art.14-A, 14-B, 14-C, 14–D e 14-E, com as seguintes 
redações: 

“CAPÍTULO IV-A 

Da Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica Avulsa – NFS-e Avulsa  

 

Art.14-A. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa – NFS-e Avulsa – poderá ser solicitada pelo interessado ou seu procurador através do Portal de 
Serviços do Setor de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda no endereço eletrônico https://barreiras.saatri.com.br. 

Parágrafo único. Em caso fortuito ou motivo de força maior, a critério da Administração Tributária, a NFS-e Avulsa poderá ser solicitada de forma 

presencial. 

 

Art. 14–B. A NFS-e Avulsa poderá ser utilizada: 

 

I – por pessoa física: 

a) que não possua inscrição no cadastro de atividades do Município de Barreiras; 

b) em caso fortuito ou motivo de força maior, a critério da Administração Tributária, se possuir inscrição no cadastro de atividades do Município 
de Barreiras; 

II – por pessoa jurídica prestadora de serviço: 

a) que esteja desobrigada de emitir NFS-e; 

b) que não possua estabelecimento no Município de Barreiras; 

c) em caso fortuito ou motivo de força maior, a critério da Administração Tributária, se possuir inscrição no cadastro de atividades do 
Município de Barreiras; 

III – por pessoa jurídica não prestadora de serviço, quando prestar serviço em caráter eventual. 

Parágrafo único. Para efeitos do inciso III, considera-se eventual a prestação de serviço que ocorra no máximo 3 (três) vezes ao ano, não ocorrendo 
mais de uma prestação por mês. 

Art. 14–C. Na NFS-e Avulsa o ISS deverá ser pago antecipadamente à sua emissão,           -                                                
legislação em vigor, relativas as prestações de serviços realizadas. 

§ 1  O valor mínimo para emissão de DAM para pagamento do ISS devido na NFS-e Avulsa será de R$ 10,00 (dez reais). 

§ 2  No caso do ISS devido ser inferior a R$ 10,00, o imposto devido será acumulado com o imposto devido das demais NFS-e Avulsa emitidas pela 
mesma pessoa física ou jurídica, sendo disponibilizado o DAM para pagamento quando o valor acumulado for igual ou superior a R$ 10,00.  

Art. 14-D.  A impressão da NFS-e Avulsa fica condicionada a baixa do pagamento do respectivo DAM do ISS, exceto quando o valor do ISS for inferior 
a R$ 10,00 (dez reais) 

§ 1  As dívidas geradas na emissão dos DAM para pagamento do ISS de NFS-                             “      ”                       
pagamento do DAM do ISS específico ou acumulado.  

§ 2  A existência de dívida de ISS em valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), quando decorrente de NFS-s Avulsa, não impede a emissão de Certidão 
negativa de Débito.   

Art. 14-E. Na emissão da NFS-e Avulsa não cobrado preço público. 

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

                      

Gabinete do Prefeito em 03 de novembro de 2020.  

                                                  

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito de Barreiras 

https://barreiras.saatri.com.br/
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DECRETO Nº 252 DE 03  DE NOVEMBRO DE 2020 

 
 

Altera dispositivo do Decreto n 13, de 13 de janeiro de 2020 que estabelece o calendário fiscal de tributos. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e tendo em 

vista o disposto no art. 291 da Lei N 1293/2018 (Código Tributário e de Rendas do Município de Barreiras),   

 

DECRETA: 

 Art. 1° O art 14 do Decreto n 13, de 13 de janeiro de 2020, que estabelece o calendário fiscal de tributos, passa a viger com a seguinte redação: 

“      4            L          L           – TLL deverá ser paga de uma só vez, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do lançamento realizado com 

base na Tabela de Receita n III, anexa à Lei n   293/2    ” 

 

Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito em 03 de novembro de 2020. 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

                                                   

 

 
 

PORTARIA Nº 297, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020 
 
 
Dispõe sobre a Cessão da Servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras – BA,  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º Ceder, com ônus ao órgão cessionário, a servidora pública municipal abaixo especificada, pertencente ao quadro do Município de Barreiras - 

BA, para exercer a função de Chefe de Setor Administrativo, no Ministério Público Federal, no município de Barreiras-BA.  

 

I - Servidora Pública Municipal, Larissa da Silva Araújo e Vasconcelos Nunes, turismóloga, matrícula 10353, lotada na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo.  
 

Art. 2º Durante o período em que a servidora estiver à disposição do Ministério Público Federal, todos os seus vencimentos ou salários e vantagens, 

bem assim os encargos incidentes, benefícios e outras despesas, serão integralmente ressarcidos ao Município de Barreiras – BA pelo Ministério 

Público Federal.  

Art. 3º A cessão será pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de novembro de 2020, e poderá ser extinta a qualquer tempo por 

conveniência ou necessidade do Município de Barreiras - BA. 

Gabinete do Prefeito de Barreiras - BA, 27 de outubro de 2020.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO – N° 027/2020 

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 327/2019, ADJUDICA e o Prefeito Municipal 

HOMOLOGA o Pregão Eletrônico - Nº 027/2020. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de instrumentos musicais, para atender as 

necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A empresa: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, CNPJ: 

12.559.500/0001-47, pelo valor R$ 19.999,98 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) para o ITEM 06; R$ 

24.999,84 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) para o ITEM 07; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o 

ITEM 08; R$ 15.099,96 (quinze mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos) para o ITEM 09; R$ 30.299,94 (trinta mil, duzentos e noventa e 

nove reais e noventa e quatro centavos) para o ITEM 10; R$ 28.999,98 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) 

para o ITEM 11. A empresa:  

STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ: 10.661.909/0001-44, pelo valor R$ 24.472,00 (vinte e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e dois reais) para o ITEM 12; R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o ITEM 13; R$ 3.136,00 (três mil, cento e trinta e 

seis reais) para o ITEM 14; R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) para o ITEM 15; R$ 1.462,80 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 

oitenta centavos) para o ITEM 16; R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais) para o ITEM 17; R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) para o 

ITEM 18; R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para o ITEM 19; R$ 2.499,99 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos) para o ITEM 20; R$ 3.000,00 (três mil reais) para o ITEM 21; R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o ITEM 22. FRACASSADO DO ITEM 01 ao 

ITEM 05. DESERTO DO ITEM 23 ao ITEM 44. João Barbosa Souza Sobrinho - Prefeito Municipal de Barreiras, 11 de novembro de 2020. 

 

 

AVISO DE ERRATA 

PUBLICIDADE DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00720/2019 

Extrato do Contrato Nº 0324/2020  – Publicado no Diário Oficial  do Município – Edição3289 de 01 de outubro de 2020    página 35 

ONDE SE LÊ: Localizado na Av. Cleriston Andrade, nº 22, lote 01, quadra 01, Centro, Barreiras – BA, Matrícula 40.243 - Registrado no 1º Ofício do 

Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras – Bahia. 

LEIA-SE :  Localizado na Av. Cleriston Andrade, nº 229, lote 01, quadra 01, Centro, Barreiras – BA, Matrícula 40.243 - Registrado no 1º Ofício do 

Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras – Bahia 

 

                             

PUBLICIDADE DO CONTRATO 

Extrato do Contrato 

Processo Administrativo n° 2569/2020 

Carta Convite nº 015/2020 de 02 de outubro de 2020.  

Contrato Nº 337/2020 

Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: empresa Construtora e Material de Construção Madri Ltda – EPP, inscrita no CNPJ nº. 18.256.999/0001-08, com sede à Rua João 

Candido Oliveira 558 – São Pedro - Barreiras/BA – CEP – 47.810-840.  

No Valor Total de R$ 68.976,96 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos). 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na área da construção civil na execução dos serviços de construção do deposito e rouparia no 

Cemitério Jardim da Saudade em  Barreiras /BA.   

Unidade: 03.11.11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes.  

Projeto/Atividade: 1035 – Construção, Ampliação Reforma de Cemitérios. 
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Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações  

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinais.   

Prazo: Até 31 de dezembro de 2020. 

Data de Assinatura: 07 de outubro de 2020. 

 

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 067/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2020-03252. 

Contrato nº 327-A/2020 

CONTRATANTE: Francisco Xavier Neto, inscrita no CNPJ nº 13.763.117/0001-79, com sede à Rua São Jorge, 1491 – Morada da Lua – CEP 47.806-

263 - Barreiras/BA, com proposta no valor unitário por diária de R$ 332,00 (trezentos e trinta e dois reais), numa média de 17 (dezesseis diária por 

mês, no total de 03 (três) meses perfazendo um total de R$ 16.932,00 (dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais) o pagamento será efetuado de 

acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal .    

OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Sonorização de Publicidade em Carro de Som, para veiculação de comunicados, 

Ações e Atos de Interesse Público, numa média de 17 (dezessete) diárias mensais, em atendimento às diversas Secretarias Municipais. 

Unidade: 03.06 – Secretaria Municipal de Administração 

Projeto /Atividade: 2019 – Gestão das ações da Sec. Municipal de Administração 

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas  

Fonte de Recursos: 00 Recursos Ordinários.  

Unidade: 03.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Projeto /Atividade: 2025 – Gestão das ações da Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas;  

Fonte de Recursos: 00 Recursos Ordinários. 

Unidade: 03.08.50 – Fundo Municipal de Educação  

Projeto /Atividade : 2044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação.  

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas  

Fonte de Recursos: 01 – Receita de Transferência de Impostos - Educação - 25%.  

Unidade: 03.09.50 – Fundo Municipal de Saúde - FMSB 

Projeto/Atividade: 2061 – manter as Ações e Serviços do Fundo Municipal de Saúde. 

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas  

Fonte de Recursos: 6102 - Receita de Transferência de Impostos - Saúde 15%. 

Unidade: 03.12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social  

Projeto /Atividade: 2103 – Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social.  

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas  

Fonte de Recursos: 00– Recursos Ordinários. 

Data de Assinatura do Contrato: 01 de outubro de 2020 
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PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 070/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2020-03328. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA  

CONTRATO Nº 0342/2020 

CONTRATADA: A Empresa Austeny do Prado Githay - ME, inscrita no CNPJ nº 05.813.163/0001-07, com sede à Av. Benedita Silveira, 200 – Centro – 

CEP 47.800-160 - Barreiras/BA, com proposta no valor de R$ 13.870,00 (treze mil, oitocentos e setenta reais), o pagamento será efetuado de acordo 

coa a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.   

OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada, para prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de cópias de chaves, abertura de 

portas de carro, abertura de porta de imóveis, serviços de moldagem de chaves pela fechadura, instalação de fechadura, conserto de fechadura e 

confecção de chave codificada de carro nacional. 

03.06 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

2112 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Fonte: 00 – Recursos Ordinários. 

Data de Assinatura do Contrato: 13 de outubro de 2020 

 

 


