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DECRETO Nº 97, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2010.
“Nomeia Membros do CONSELHO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO do Município de Barreiras e o FUNDO
MUNICIPAL de Habitação a ele vinculado, criado pela Lei nº
789/2008.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
combinada com a Lei 789/2008,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados como membros integrantes do Conselho
Municipal de Habitação do Município de Barreiras e o Fundo Municipal de
Habitação a ele vinculado, os representantes das entidades que o constituem,
adiante enumerados e indicados, na forma da Lei nº 789/2008:
I – REPRESENTANDO O PODER PÚBLICO:
REPRESENTANDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:
Titular: Jaires Rodrigues Porto
Suplente: Dácio S. Nascimento
REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO
E PROMOÇÃO
SOCIAL:
Titular: Wilson Rodrigues dos Santos
Suplente: Matheus de Oliveira Schettini Knupp
REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:
Titular: Gildemar Oliveira Souza
Suplente: Charles Samuel de Araújo Silva
REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/
ASSESSORIA
DE PLANEJAMENTO:
Titular: Maria Isabel Gomes Matos
Suplente: Vanderlino Cândido Rodrigues
REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E
TURISMO:
Titular: Valmir Dâmaso de Almeida Júnior
Suplente: Carlos Reinam Magalhães Brito
REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO:
Titular: Yvonne Silva Bastos
Suplente: Mendes Pereira da Silva
II – REPRESENTANDO A SOCIEDADE CIVIL:
REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS QUE LUTAM
PELA MORADIA
POPULAR:
Titular: Maria da Penha de Faria
Suplente: Ana Solange Rocha de Lima
REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DO
MUNICÍPIO:
Titular: José Antônio Benicio dos Santos
Suplente: Mauricio das Mercês Almeida
REPRESENTANTE DO SETOR EMPRESARIAL QUE PROMOVE
O DESENVOLVIMENTO URBANO – CDL:
Titular: Carlos Henrique Souza Costa
Suplente: Gil Arêas Machado

REPRESENTANTES DE ENTIDADES ACADÊMICAS E DE
PESQUISA:
Titular: Lorena Torinho Gomes da Silva
Suplente: Luiz Filipe da Silva Pereira
Titular: Marileide Carvalho de Souza
Suplente: Jane Lúcia Pimentel de Oliveira
REPRESENTANTES DE ENTIDADES RELIGIOSAS:
Titular: Nosmaildo Rodrigues da Silva
Suplente: Marcos Reis dos Ramos
Titular: Diácono Martin Mayer
Suplente: Neuraci Rosalina da Silva
Art. 2º O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
LEI Nº 920/2010, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contratos,
acordos, consórcios, ajustes, termos de parceria e dá outras
providências”.
PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar
contratos, acordos, consórcios, ajustes e termos de parceria, devidamente
justificados, nos vários níveis de Governo, com Entes da Administração
Pública Direta e Indireta e ainda com instituições ou entidades de direito
privado sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, social, associativa,
esportiva ou cultural e Organizações Sociais e/ou Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público, dentro dos ditames estabelecidos pela Lei Federal
n. 9.790, de 23 de março de 1999 e Decreto n. 3.100, de 30 de junho de 1999.
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ratificando
os anteriormente celebrados.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
LEI Nº 921/2010, 23 DE DEZEMBRO DE 2010.
Institui o Novo Código Municipal do Meio Ambiente e dispõe
sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA,
para a administração do uso dos recursos ambientais, proteção
da qualidade do meio ambiente, do controle das fontes
poluidoras e da ordenação territorial do Município de Barreiras,
de forma a garantir o desenvolvimento ambientalmente
sustentável.
PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
A Constituição Federal, em seu artigo 23, incisos VI e VII, afirma que é
competência comum de todos os entes federativos cuidar do meio ambiente.
A Constituição do Estado da Bahia, por seu turno, em seu artigo 59,
inciso VII, declara que cabe aos Municípios garantir a proteção do patrimônio
ambiental e em seu artigo 213, § 4°, diz que o Estado poderá delegar
competências aos conselhos e órgãos de defesa do meio ambiente criados por
lei municipal.
A Política Nacional do Meio Ambiente, consagrando o disposto na CF,
estabelecida pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo
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6º, dispõe sobre os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, conferindo-lhes responsabilidades para a
proteção e melhoria da qualidade ambiental.
Ao lado disso, a Lei Estadual nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, em
seu artigo 146, § 1º, dispõe sobre os órgãos e entidades que integram o
Sistema Estadual do Meio Ambiente - SISEMA, nos termos da Lei Estadual
nº 11.050, de 06 de junho de 2008, com o objetivo de promover, integrar e
implementar a gestão, a conservação, a preservação e a defesa do meio
ambiente, no âmbito da política de desenvolvimento do Estado.
A mesma Lei Estadual, no artigo 159, prevê aos órgãos locais a execução
dos procedimentos de licenciamento ambiental e fiscalização dos
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente degradadoras do
meio ambiente que sejam de sua competência originária, conforme disposições
legais e constitucionais, bem como, das atividades delegadas pelo Estado.
O Decreto Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 2008, em seu artigo
176, dispõe que aos órgãos locais do SISEMA, cabe exercer a fiscalização e o
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades considerados
como de impacto local, bem como, daqueles que lhes forem delegados pelo
Estado.
A Resolução CEPRAM nº 3925/09, por seu turno, dispõe sobre o
Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada com fins ao
fortalecimento da gestão ambiental, mediante normas de cooperação entre os
Sistemas Estadual e Municipal do Meio Ambiente.
Todas estas normas trazem disposições convergentes, visando tornar
efetiva e regulamentar a descentralização do licenciamento e da fiscalização
ambiental de empreendimentos de impacto local para os municípios, o que
foi operacionalizado mediante a assinatura do acordo a ser firmado entre a
Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA e a Prefeitura Municipal de
Barreiras:
E CONSIDERANDO AINDA QUE O MUNICÍPIO DE BARREIRAS
PROMOVEU AS ATIVIDADES REQUERIDAS PELA ADEQUAÇÃO A
RESOLUÇÃO DO CEPRAM 3925/09, DESTACANDO-SE ENTRE
ELAS:
1) A capacitação e treinamento dos gestores e técnicos municipais, visando
o planejamento integrado das ações de meio ambiente no âmbito local com as
instâncias de gestão e planejamento regional;
2) A capacitação dos gestores e técnicos municipais visando orientação
técnica para atendimento ao licenciamento das atividades de impacto local e
para os procedimentos da fiscalização ambiental no território municipal;
3) A realização do processo de organização da estrutura municipal para
que sejam instituídos marcos legais e regulamentadores, desenvolvidas
estrutura técnica e administrativa e, por fim, instrumentos de controle,
comando e participação social;
4) O desenvolvimento da organização de alternativas de financiamento
do Sistema Municipal de Meio Ambiente;
5) A implantação dos sistemas de informação relativos ao planejamento,
licenciamento e cadastramento para acessibilidade do Município com os
outros parceiros de gestão ambiental do Estado, a exemplo do Sistema Estadual
de Informações Ambientais – SEIA;
6) A elaboração e implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente,
de maneira participativa, submetendo-o à aprovação do Conselho Municipal
do Meio Ambiente;
7) O Cumprimento do artigo 7º da Resolução n. 3925/09, para a realização
do licenciamento ambiental das atividades consideradas de impacto local;
8) O reconhecimento da competência do município de Barreiras, para
exercer o licenciamento das atividades e empreendimentos de impacto
ambiental local no nível 3 (três), com base nos artigos 7º e 8º da Resolução
CEPRAM n. 3.925/09 conforme anexo único da referida resolução;
9) A Localização da Averbação da Reserva Legal de Imóveis por delegação de
competência do Instituto de Meio Ambiente da Bahia – IMA em março/10;
10) Todas estas atividades que visam assegurar a fiscalização das
atividades e dos empreendimentos que sejam licenciados pelo município
mediante a elaboração de um plano de monitoramento e acompanhamento
dos respectivos condicionantes e das medidas mitigadoras e compensatórias
estabelecidas (artigo 13 da Resolução CEPRAM 3925/2009).

Faz saber que a Câmara aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Livro I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DA POLÍTICA AMBIENTAL
Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS
Art. 1º - Este Código, fundamentado no interesse local, regula a ação do
Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas
e privadas, na preservação, conservação, defesa, fiscalização, controle,
melhoria e recuperação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Art. 2º - A Política Municipal de Meio Ambiente é orientada pelos
seguintes princípios:
I – a promoção do desenvolvimento integral do ser humano;
II – a racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;
III – a proteção de áreas ameaçadas de degradação, de interesse social e
ambiental;
IV – o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a
obrigação de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações;
V – a função social e ambiental da propriedade;
VI – a obrigação de recuperar áreas degradadas e indenizar pelos danos
causados ao meio ambiente, provocados por interferências antrópicas no
mesmo;
VII – garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente;
VIII – a gradativa e contínua melhoria da qualidade ambiental do Município.
Capítulo II
DOS OBJETIVOS
Art. 3º - São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:
I – articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas
pelos diversos órgãos e entidades do Município, com aqueles dos órgãos
federais e estaduais, quando necessário;
II – articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais,
favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação, visando a
integralização e o desenvolvimento de trabalhos em cooperação;
III – identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as
funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os
riscos e os usos compatíveis;
IV – compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do ecossistema;
V – controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o
emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comprometam
a qualidade de vida e o meio ambiente de forma geral;
VI – estabelecer ou adotar normas, critérios e padrões de emissão de
efluentes e de qualidade ambiental, bem como, normas relativas ao uso e
manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os
permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas limpas;
VII – estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante
redução dos níveis de poluição e degradação ambiental;
VIII – preservar e conservar as áreas protegidas ou que tenham grande
valia social, ambiental e científica no Município;
IX – estimular o desenvolvimento de pesquisas e o uso adequado dos
recursos ambientais, naturais ou não;
X – promover a educação ambiental na sociedade e especialmente na rede
de ensino municipal;
XI – promover o zoneamento ambiental, com valorização dos locais de
valor ecológico.
Capítulo III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 4º - São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:
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I - Zoneamento ambiental;
II - Criação de espaços territoriais especialmente protegidos, para fins de
preservação de banco de germoplasma e genético de modo geral;
III - Estabelecimento de parâmetros e padrões de qualidade ambiental;
IV - Avaliação de impacto ambiental;
V - Licenciamento ambiental;
VI - Auditoria ambiental;
VII - Monitoramento ambiental;
VIII - Sistema municipal de informações e cadastros ambientais;
IX - Fundo Municipal do Meio Ambiente;
X - Programa Diretor de Arborização, e implantação de Áreas Verdes e
Unidades de Conservação;
XI - Educação ambiental;
XII - Mecanismos de benefícios e incentivos para preservação e
conservação dos recursos ambientais, naturais ou não;
XIII - Fiscalização ambiental.
Capítulo IV
DOS CONCEITOS GERAIS
Art. 5º - São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos deste
Código:
I - meio ambiente: a interação de elementos naturais e criados, sócioeconômicos e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas;
II - ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que
caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço
de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que
envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura
e função;
III - degradação ambiental: processo gradual de alteração negativa do
meio ambiente, resultante de atividades humanas que podem causar
desequilíbrio e destruição total ou parcial, dos ecossistemas;
IV - poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades
humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:
a) prejudicam a saúde, a segurança ou o bem-estar da população;
b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.
V - poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
direta ou indiretamente responsável, por atividade causadora de poluição ou
degradação efetiva ou potencial;
VI - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais
e subterrâneas, os estuários, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;
VII - proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e
preservação da natureza;
VIII - preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo apenas
seu uso indireto;
IX - conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista
a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes,
garantindo-se a biodiversidade;
X - manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos
ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos,
visando atingir os objetivos de exploração controlada e conservação da
natureza;
XI - gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos
sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação
adequada - regulamentos, normatização e investimentos públicos, assegurando
racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico
em benefício do meio ambiente;
XII - Áreas de Preservação Permanente: porções do território
municipal de domínio público ou privado, destinadas à preservação de suas
características ambientais relevantes, assim definidas em lei;
XIII - Unidades de Conservação: parcelas do território municipal,
incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público
ou privado legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com

objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais
se aplicam garantias adequadas de proteção;
XIV - Áreas Verdes Especiais: áreas representativas de ecossistemas,
criados pelo Poder Público por meio de florestamento em terra de domínio
público ou privado;
XV – Reserva Legal: áreas localizadas no interior de uma propriedade
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e
flora nativas.
TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SISMUMA
Capítulo I
DA ESTRUTURA
Art. 6º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA, é formado
pelo conjunto de órgãos e entidades públicas, sociedade civil organizada e
entidades representativas da iniciativa privada integrados para a preservação,
conservação, defesa, controle, fiscalização, melhoria e recuperação do meio
ambiente e uso adequado dos recursos naturais do Município, consoante o
disposto neste Código.
Art. 7º - Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente:
I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR;
II – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA,
órgão colegiado autônomo de caráter consultivo e deliberativo da política
ambiental;
III – Fundo Municipal de Meio Ambiente, órgão colegiado com autonomia
política, vinculado e administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Turismo;
IV - organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre
seus objetivos;
VI - outras secretarias ou órgãos afins do Município, definidas em ato do
Poder Executivo.
Art. 8º - Os órgãos e entidades que compõem o SISMUMA atuarão de
forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Turismo.
Capítulo II
DO ÓRGÃO EXECUTIVO
Art. 9º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, é o órgão
de coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente,
com as atribuições e competência definidas neste Código e em regimento
interno.
Art. 10 - São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Turismo entre outras:
I - participar do planejamento das políticas públicas do Município;
II - elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a respectiva proposta
orçamentária;
III - coordenar as ações dos órgãos integrantes do SISMUMA;
IV - exercer o controle, o monitoramento, a fiscalização e a avaliação dos
recursos naturais do Município;
V - realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos
prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidoras ou
degradadoras do meio ambiente;
VI - manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões
de interesse ambiental para a população do Município;
VII - implementar através do Plano de Ação, as diretrizes da política
ambiental municipal;
VIII - promover a educação ambiental;
IX - articular-se com organismos federais, estaduais, municipais e
organizações não governamentais - ONG’s, para a execução coordenada e a
obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à
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preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou
não;
X - coordenar a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos
aspectos técnicos, administrativos e financeiros;
XI - apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a
questão ambiental entre seus objetivos;
XII - propor a criação e gerenciar as unidades de conservação,
implementando os Planos de Manejo;
XIII – instituir normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e
métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;
XIV - licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das
obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
degradadoras do meio ambiente;
XV - desenvolver com a participação dos órgãos e entidades do
SISMUMA, o zoneamento ambiental;
XVI - fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de
parcelamento do solo urbano, bem como, para a instalação de atividades e
empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;
XVII - coordenar a implantação de áreas verdes e promover sua avaliação
e adequação;
XVIII - atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos
ambientais poluídos ou degradados;
XIX - determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental;
XX - dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao COMDEMA;
XXI - deliberar sobre o uso do solo, a ocupação e parcelamento do solo
urbano, bem como, adequar a urbanização às exigências do meio ambiente e à
preservação dos recursos naturais ;
XXII - deliberar no município sobre a concessão de alvará para as atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, sobre as licenças
simplificadas e de médio porte de forma exclusiva, apenas comunicando ao
COMDEMA a expedição das mesmas ;
XXIII - dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público, nas
suas ações institucionais em defesa do Meio Ambiente;
XXIV - elaborar projetos ambientais;
XXV - executar outras atividades correlatas atribuídas pelo regimento
interno.
Capítulo III
DO ÓRGÃO COLEGIADO
Art. 11 - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA é órgão colegiado autônomo de caráter consultivo e deliberativo
do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA.
Art. 12 - São atribuições do COMDEMA, desenvolver planos, programas
e projetos destinados à:
I - Formular e fazer cumprir as diretrizes da Política Ambiental Municipal;
II – elaborar e propor leis, normas e procedimentos, ações destinadas à
recuperação, melhoria ou manutenção da qualidade ambiental, observadas as
legislações federal, estadual e municipal que regulam a espécie;
III – Fiscalizar o cumprimento das leis, normas e procedimentos a que se
refere o item anterior;
IV - obter e repassar subsídios a programas e projetos de defesa do meio
ambiente, junto aos órgãos públicos, à industria, à agropecuária e à
comunidade, acompanhando toda a execução;
V - solicitar dos órgãos competentes o suporte técnico complementar às
ações executivas do município;
VI - apresentar anualmente proposta orçamentária ao executivo municipal
inerente ao seu funcionamento;
VII – subsidiar o Ministério Público, nos procedimentos que dizem
respeito ao meio ambiente, previstos na Constituição Federal;
VIII – proteger o meio ambiente, combater a poluição e a degradação
ambiental em qualquer de suas formas em geral;
IX – denunciar aos órgãos competentes quaisquer dos crimes tipificados
no capítulo V da Lei nº 9.605, de 12.02.98, quando dos mesmos não lhe restar
dúvida da autoria e responsabilidade;
X - identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes,

federal, estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas, ou
ameaçadas para tal, propondo medidas para sua recuperação;
XI - propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as entidades
públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas à defesa ambiental;
XII - opinar sobre a realização de estudos alternativos; e sobre as possíveis
conseqüências ambientais e projetos públicos ou privados, requisitando das
entidades envolvidas informações necessárias ao exame da matéria, visando
compatibilização dos desenvolvimentos econômicos com a proteção
ambiental;
XIII – manter o controle permanente das atividades poluidoras, de modo
a compatibilizar com as mesmas, padrões ambientais vigentes, denunciando
qualquer alteração que provoque impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico;
XIV - promover e orientar programas educativos e culturais que visem a
preservação e melhoria da qualidade ambiental, bem como, colaborar na
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa
em defesa do meio ambiente;
XV - propor ao executivo municipal a instituição de unidades de
conservação visando à proteção de sítios de beleza excepcional dos mananciais
do patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico, paleontológico,
espeleológico e, áreas representativas de ecossistemas destinados à realização
de pesquisas básicas aplicadas à ecologia, zoologia e áreas afins da biologia;
XVI - receber denúncias feitas pela população diligenciando no sentido
de apurá-las e encaminhá-las aos órgãos federais, estaduais e municipais
competentes, podendo sugerir as providências que deveriam ser tomadas;
XVII - acionar os órgãos competentes par localizar, reconhecer, mapear
e inventariar os recursos naturais existentes no Município, visando o estudo
das espécies nativas, visando fins científicos, ecológicos e biológicos;
XVIII - conhecer os métodos de licenciamento ambiental do município;
XIX - acompanhar a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
XX - acompanhar matérias em tramitação na administração pública
municipal, que envolva a questão ambiental, a pedido do Poder Executivo, de
qualquer órgão ou entidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente, ou por
solicitação da maioria dos seus membros.
Art. 13 - As sessões plenárias do COMDEMA serão sempre públicas,
permitida a manifestação oral de representantes de órgãos, entidades e
empresas ou autoridades, quando convidados pelo presidente ou pela maioria
dos conselheiros.
§ 1.º - As deliberações do COMDEMA serão tomadas pelo plenário em
reuniões que se dará por maioria absoluta dos membros presentes.
§ 2.º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou por solicitação
da maioria absoluta de seus membros com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.
Art. 14 - O COMDEMA contará com 18 (dezoito) membros, será paritário
e tripartite, abrigando os Poder Público Municipal, a Sociedade Civil
Organizada e o Poder Econômico, de acordo com a seguinte composição:
I - Representantes do Poder Público Municipal:
a) Um (01) representante da Secretária Municipal de Meio Ambiente e
Turismo e seu suplente;
b) Um (01) Representante da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento
Econômico e seu suplente;
c) Um (01) Representante da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e
Serviços Públicos e seu suplente;
d) Um (01) representante da Secretaria Municipal de Educação e seu
suplente;
e) Um (01) representante da Secretaria Municipal de Saúde e seu suplente;
f) Um (01) representante da Secretaria Municipal de Administração e seu
suplente;
Parágrafo único - Os representantes do Poder Público Municipal e seus
respectivos suplentes, serão indicados pelas Secretarias em epigrafe, sendo
escolhidos pelo executivo municipal que encaminhará os nomes homologados
ao COMDEMA.
II - Representantes da Sociedade Civil Organizada:
a) Um (01) Representante das Organizações Não Governamentais - ONG’s
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e seu respectivo suplente, que tenham domicilio comprovado no município,
que estejam devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e,
que estejam em dia com suas obrigações fiscais municipais;
b) Um (01) Representante das Universidades Públicas e Privadas, e,
Institutos Públicos e Privados, e seu respectivo suplente, que tenham domicílio
comprovado no município e que estejam devidamente cadastradas no Sistema
de Cadastro Municipal, e, que estejam em dia com suas obrigações fiscais
municipais;
c) Um (01) Representante das Associações de Classe Profissional e seu
respectivo suplente, que tenham domicílio comprovado no município, que
estejam devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal e, que
estejam em dia com suas obrigações fiscais municipais;
d) Um (01) Representante dos Sindicatos de Trabalhadores e Empregados
e seu respectivo suplente, que tenham residência e domicílio comprovados
no município, que estejam devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro
Municipal, e, que estejam em dia com suas obrigações fiscais municipais;
e) Um (01) Representante das Associações Comunitárias Rurais e seu
respectivo suplente, que tenham domicílio comprovado no município, que
estejam devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e, que
estejam em dia com suas obrigações fiscais municipais;
f) Um (01) Representante das Associações Comunitárias Urbanas e seu
respectivo suplente, que tenham domicílio comprovado no município, que
estejam devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e, que
estejam em dia com suas obrigações fiscais municipais;
Parágrafo único - Os representantes da Sociedade Civil Organizada e seus
respectivos suplentes serão escolhidos diretamente entre seus pares, sendo
referendados pelo executivo municipal que encaminhará os nomes homologados
ao COMDEMA, observadas as condições de domicílio, cadastro municipal e
certidão negativa das obrigações fiscais municipais.
III - Representantes do Poder Econômico:
a) Um (01) Representante do Setor do Agronegócio, e seu respectivo
suplente, que tenham domicilio comprovado no município, que estejam
devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e, que estejam
em dia com suas obrigações fiscais municipais;
b) Um (01) Representante do Setor Comercial e seu respectivo suplente,
que tenham domicílio comprovado no município e que estejam devidamente
cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e, que estejam em dia com
suas obrigações fiscais municipais;
c) Um (01) Representante do Setor Industrial e seu respectivo suplente,
que tenham domicílio comprovado no município, que estejam devidamente
cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal e, que estejam em dia com
suas obrigações fiscais municipais;
d) Um (01) Representante do Setor da Agricultura Familiar e seu respectivo
suplente, que tenham residência e domicílio comprovados no município, que
estejam devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e, que
estejam em dia com suas obrigações fiscais municipais;
e) Um (01) Representante da Pecuária e da Pesca, e seu respectivo suplente,
que tenham domicílio comprovado no município, que estejam devidamente
cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e, que estejam em dia com
suas obrigações fiscais municipais;
f) Um (01) Representante dos Sindicatos Patronais e seu respectivo
suplente, que tenham domicílio comprovado no município, que estejam
devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro Municipal, e, que estejam
em dia com suas obrigações fiscais municipais;
Parágrafo único - Os representantes do Poder Econômico e seus
respectivos suplentes serão escolhidos diretamente entre seus pares, sendo
referendados pelo executivo municipal que encaminhará os nomes homologados
ao COMDEMA, observadas as condições de domicílio, cadastro municipal e
certidão negativa das obrigações fiscais municipais.
§ 1º - Poderão ser solicitadas na condição de parceiros institucionais a
participação no COMDEMA de representantes dos órgãos federais e
estaduais do meio ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA),
Instituto de Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável -ICAD/
UFBA - Universidade Federal da Bahia – Campus de Barreiras , da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SEMA), do Instituto de Meio Ambiente (IMA),

do Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ) e da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB (Campus de Barreiras) e demais Instituições do
Brasil e da Bahia.
§ 2º - O COMDEMA será composto pelo seu Presidente, Vice-Presidente,
1º e 2º Secretário e 1º e 2º Tesoureiro, e pelos membros escolhidos por suas
respectivas entidades.
§ 3º - O COMDEMA será presidido pelo Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Turismo e/ou por outro técnico do órgão ambiental desde que
designado expressamente pelo executivo municipal.
§ 4º - Em sua falta ou impedimento, o presidente do COMDEMA será
substituído pelo vice-presidente, que por sua vez será eleito pelo voto direto
dos conselheiros.
§ 5º - Os Secretários e os tesoureiros do COMDEMA serão eleitos pelo
voto direto dos conselheiros.
§ 6º - Os outros membros do COMDEMA e seus respectivos suplentes
serão indicados pelas entidades nele representadas e designadas por ato do
Prefeito Municipal, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução,
por igual período.
§ 7º - O mandato para membro do COMDEMA será gratuito e considerado
serviço relevante para o Município.
Art. 15 - O COMDEMA poderá dispor de câmaras especializadas como
órgãos de apoio técnico às suas ações. Suporte que será fornecido pela equipe
técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e do Poder
Executivo.
Art. 16 - O Presidente do COMDEMA, de ofício ou por indicação dos
membros, poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou
jurídicas, para esclarecimentos sobre matéria em exame.
Art. 17 - O COMDEMA manterá intercâmbio com os demais órgãos
congêneres municipais, estaduais e federais.
Art. 18 - O COMDEMA, a partir de informação ou notificação de medida
ou ação causadora de impacto ambiental, diligenciará para que o órgão
competente providencie sua apuração e determine as providências cabíveis.
Art. 19 - A estrutura necessária ao funcionamento do COMDEMA será
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo do
Poder Executivo Municipal.
Art. 20 - Os atos do COMDEMA são de domínio público e serão
amplamente divulgados pelo executivo.
Capítulo IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Art. 21 - O Fundo Municipal de Meio Ambiente será regulamentado em
Lei especifica, sendo detalhado no Capitulo X deste Código.
Capítulo V
DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
Art. 22 - As entidades não governamentais - ONG’s, são instituições da
sociedade civil organizada que têm entre seus objetivos a atuação na área
ambiental.
Capítulo VI
DAS SECRETARIAS AFINS
Art. 23 - As secretarias afins são aquelas que desenvolvem atividades que
interferem direta ou indiretamente sobre a área ambiental.
TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
Capítulo I
NORMAS GERAIS
Art. 24 - Os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente,
elencados no título I, capítulo III, deste Código, serão definidos e regulados
neste título.
Art. 25 - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da política
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municipal de meio ambiente, para a perfeita consecução dos objetivos definidos
no título I, capítulo II, deste Código.
Capítulo II
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL
Art. 26 - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do
território do Município, de modo à regular atividades, bem como, definir
ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as
características ou atributos das áreas.
Parágrafo único - A implantação de grandes projetos produtivos de
monoculturas (Eucalipto, Café, Cana, Algodão, Grãos, Pastagens e outras)
prioritariamente deverão requerer sua implantação em plena consonância
com o Zoneamento Econômico Ecológico Municipal - ZEE. O ZEE será
definido por Lei e integrado ao Plano Diretor do Município de Barreiras.
Art. 27 - As Zonas de Proteção Ambiental - ZPA, compreende as Áreas
de Preservação Permanente, as Unidades de Conservação e faixas contíguas
às Áreas de Preservação Permanente e às Unidades de Conservação.
Parágrafo único – Integram-se as Zonas de Proteção Ambiental, para
efeito desta lei, as praças e rótulas do sistema viário com dimensões superiores
a 1.000 m² (um mil metros quadrados).
Art. 28 - As Zonas de Proteção Ambiental são diferenciadas basicamente
por suas peculiaridades ecológicas e classificam-se em:
I - Zona de Proteção Ambiental - I (ZPA-I) compreendendo as áreas de
Preservação Permanente; nascentes e cabeceiras, matas ciliares, encostas de
morros etc.;
II - Zona de Proteção Ambiental II - (ZPA-II), compreendendo as
Unidades de Conservação;
III - Zona de Proteção Ambiental - III (ZPA-III), compreendendo as
faixas de transição representadas pelas áreas contínuas às Áreas de Preservação
Permanente e às Unidades de Conservação, excetuando-se aquelas áreas
parceladas e consolidadas pertencentes às Zonas Urbanas e de Expansão
Urbanas do Município localizadas nas:
a) Margens dos Rios de ondas e grande quando inseridas nas zonas
urbanas e de expansão urbanas do município terão plano de adequação que
observará, as regras previstas na Legislação Municipal, primordialmente, no
Plano Diretor e na Lei de Uso e Ocupação do solo;
IV - Zona de Proteção Ambiental IV (ZPA-IV), compreendendo os espaços
abertos, praças, parques infantis, parques esportivos rótulas do sistema viário
e plantas ornamentais de logradouros assim caracterizadas:
a) Áreas parceladas e consolidadas, aquelas cujo uso e ocupação atenderam
as exigências urbanísticas próprias das zonas admitidas nas respectivas
legislações anteriores.
Art. 29 - Para os efeitos desta lei entende-se por:
a) Praça, logradouro público com áreas superior a 3000m² (três mil metros
quadrados) para novos parcelamentos e superior a 1000m² (um mil metros
quadrados) para os loteamentos já aprovados, limitada por via de circulação
de veículos, destinados principalmente a lazer e recreação e a permitir a
infiltração de águas pluviais, para reabastecimento do lençol freático;
b) Parque infantil, área destinadas ao lazer e recreação, com atendimento
exclusivo ou direcionado ao público infantil;
c) Parques esportivos são áreas abertas com um mínimo 1000m² (mil
metros quadrados) e raio de influência de 800m² (oitocentos metros quadrados),
destinadas principalmente ao lazer e recreação com prática de esportes para
todas as faixas etárias.
Art. 30 - Consideram-se de preservação permanente, pelo efeito desta
Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
I - as faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água temporários e
permanentes, a partir das margens ou cota de inundação para todos os córregos
e extensões de nascentes naturais, e para os regos de irrigação que emanam
dos Rios e Córregos;
a) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
b) de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez)
a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta)
a 200 (duzentos) metros de largura.

II - as áreas circundantes das nascentes permanentes e temporários, de
córrego, ribeirão e rio, num raio mínimo de 50m (cinqüenta metros) ao seu
redor, podendo o órgão municipal competente ampliar esses limites, visando
proteger a faixa de afloramento do lençol freático e a bacia de drenagem
contribuinte;
III - os topos, encostas, montes, montanhas, serras, bordas de tabuleiros
ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a
100m(cem metros) em projeções horizontais;
IV - as faixas de 50m (cinqüenta metros) circundantes aos lagos, lagoas e
reservatórios d’água naturais e 30m (trinta metros) para as áreas circundantes
de reservatórios artificiais como represas e barragens, desde o seu nível mais
alto medido horizontalmente;
V - as encostas com vegetação ou partes destas, com declividade superior
a 100% (cem por cento) ou 45º (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior
de declive;
VI – as veredas do município, compreendendo sua área alagável e uma
faixa mínima de 50m(cinqüenta metros), além da média da cota máxima alagada,
respeitando-se a Constituição do Estado da Bahia;
VII – no perímetro urbano do município de Barreiras onde encontram-se
inseridos os rios Grande, de Ondas e pequenos riachos tributários dos mesmos,
deverão ser respeitados 30,00(trinta) metros de largura, de acordo com as
normas de uso e ocupação do solo previstas na Lei Federal n. 6676/79, nos
termos da Lei de Uso e Ordenamento do Solo e pelo Plano Diretor Urbano de
Barreiras e no seu Zoneamento Específico.
Parágrafo único - Serão ainda, consideradas como Áreas de Preservação
Permanente de modo a garantir e proteger os mananciais, as florestas e demais
formas de vegetação, quando declaradas por ato do Poder Público, destinadas
a proteger o bem-estar geral, bem como:
I. conter processos erosivos;
II. formar faixa de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
III. auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades
militares;
IV. proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
V. asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
VI. manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
VII. assegurar condições de bem-estar público;
VIII. assegurar a implantação do Plano Urbanístico Ambiental das margens
do rio de Ondas;
IX. assegurar a criação e implantação do Parque Fluvial do rio Grande.
Art. 31 - São coletivamente consideradas Unidades de Conservação os
sítios ecológicos de relevante importância cultural, criadas pelo Poder Público,
como:
I - Parques municipais;
II - Estações e reservas ecológicas;
III- Reservas biológicas;
IV - Jardim Botânico;
V - Área de Proteção Ambiental (APA);
VI - Reserva particular de patrimônio natural (RPPN);
VII - Bosques e matas definidas nos projetos de parcelamento do solo
urbano;
VIII - Florestas municipais;
IX - Jardim Zoológico;
X - Horto florestal.
Parágrafo único - A conceituação e classificação das Unidades de
Conservação serão objetos de regulamento próprio.
I - Zonas de Unidades de Conservação - ZUC: áreas sob regulamento das
diversas categorias de manejo;
II - Zonas de Proteção Paisagística - ZPP: áreas de proteção de paisagem
com características excepcionais de qualidade e fragilidade visual;
III - Zonas de Recuperação Ambiental - ZRA: áreas em estágio
significativo de degradação, onde é exercida a proteção temporária e onde são
desenvolvidas ações visando a recuperação induzida ou natural do ambiente,
com o objetivo de integrá-la às zonas de proteção;
IV - Zonas de Controle Especial - ZCE: demais áreas do Município submetidas
a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas
características peculiares.
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V - Zonas de Controle da Fauna (ZCF): áreas reconhecidas como de
tráfego intenso de animais silvestres, ameaçados ou não de extinção.
Capítulo III
DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
Art. 32 - Os espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos a
regime jurídico especial, são os definidos neste capítulo, cabendo ao Município
sua delimitação, quando não definidos em lei.
Art. 33 - São espaços territoriais especialmente protegidos:
I - as áreas de preservação permanente;
II - as unidades de conservação;
III - as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou
florestada;
IV - morros e montes.
V – as Reservas Legais
V - demais áreas determinadas pelo poder público
Seção I
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Art. 34 - São áreas de preservação permanente:
I - as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das
águas superficiais, com áreas de vegetação determinadas pelo poder público
municipal, com dimensões mínimas estabelecidas pelas legislações Federal,
Estadual e Municipal, podendo o município estabelecer rigidez maior,
dependendo de cada caso analisado.
II - as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou
insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como, aquelas que
servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias;
III - áreas com significativa importância para a manutenção do fluxo
gênico entre as espécimes da fauna silvestre;
IV - as elevações rochosas de valor paisagístico e a vegetação rupestre de
significativa importância ecológica;
V - as demais áreas declaradas por lei federal, estadual e municipal.
Parágrafo único - As áreas localizadas sobre a APA do Rio de Janeiro,
sobre o Parque Ecológico do Rio de Ondas e demais Unidades de Conservação
existentes, bem como, o Parque do Cerrado, serão objeto de notificação por
parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para execução de práticas
conservacionistas e monitoramento da proteção do solo, tais como: plantio
direto, terraços pluviais, proteção das estradas vicinais municipais, estaduais
e federais que cortam o município, mantendo-se a zona de servidão protegida,
barraventos e demais tecnologias apropriadas a evitar a contaminação dos
mesmos, que serão condicionantes para emissão da Licença ambiental.
Seção II
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E AS DE DOMÍNIO
PRIVADO
Art. 35 - As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público
e definidas dentre outras, segundo as seguintes categorias:
I - estação ecológica;
II - reserva ecológica;
III - parque municipal;
IV - monumento natural;
V - área de proteção ambiental.
Parágrafo único - Deverá constar no ato do Poder Público a que se refere
o caput deste artigo, diretrizes para a regularização fundiária, demarcação e
fiscalização adequada, bem como, a indicação da respectiva área do entorno.
Art. 36 - As unidades de conservação constituem o Sistema Municipal de
Unidades de Conservação, o qual poderá vir a ser integrado aos sistemas
estadual e federal.
Art. 37 - A alteração adversa, a redução da área ou a extinção de unidades
de conservação somente será possível mediante lei municipal, com parecer
dos técnicos da SEMATUR.
Art. 38 - O Poder Público poderá reconhecer, na forma da lei, unidades de
conservação de domínio privado, mediante análise do pedido de

reconhecimento e vistorias no local.
Seção III
DAS ÁREAS VERDES
Art. 39 - As Áreas Verdes Públicas e as Áreas Verdes Especiais serão
regulamentadas por ato do Poder Público Municipal.
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
definirá as formas de reconhecimento de Áreas Verdes e de Unidades de
Conservação de domínio particular, para fins de integração ao Sistema
Municipal de Unidades de Conservação.
Seção IV
DOS MORROS E MONTES E RESERVA LEGAL
Art. 40 - Os morros e montes são áreas que compõem as zonas de
proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo zoneamento ambiental.
Art. 41 – O Poder Público Municipal instituirá, implantará e administrará,
na forma da legislação pertinente, espaços territoriais e seus componentes
representativos de todos os ecossistemas originais a ser protegidos, com
vistas à manutenção e utilização racional do patrimônio biofísico e cultural de
seu território, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção, através de Convênio com o Instituto
de Meio Ambiente - IMA, com delegação de competência ao Órgão Ambiental
Municipal para aprovar a localização da reserva legal, conforme prescrevem
a Lei Federal n. 4.771/65, artigo 16, inciso IV, § 4º e a Lei Estadual n. 10.431/
06, artigo 156, inciso XII.
Parágrafo único – Fica vedado no município:
I - O deslocamento de reservas legais sem que haja o consentimento dos
órgãos ambientais competentes, e sem o aval da SEMATUR, que avaliará
caso a caso;
II - A averbação de Reserva Legal de uma propriedade em outra,
salvaguardando os casos em que, na primeira área tenha sido suprimida total
ou parcialmente as florestas ou demais formas de vegetação nativa, sem as
devidas autorizações exigidas por Lei e tenha acontecido antes da promulgação
da Medida Provisória no 1.736-31, de 14 de dezembro de 1998, desde que á
área proposta para nova reserva atenda os requisitos ambientais estabelecidos
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo.
III - O desmatamento a corte raso da reserva legal, bem como, a sua
exploração sem o consentimento dos órgãos competentes;
IV - A reserva legal de uma propriedade deverá ser alocada de maneira que
atenda as necessidades ambientais do local e,
a) aumente as áreas de preservação permanente;
b) proteja escarpas de serras;
c) amplie corredores faunísticos;
d) e interligue reservas de propriedades vizinhas.
Capítulo IV
DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL
Art. 42 - Os padrões de qualidade ambiental são os valores de
concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo
a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o
meio ambiente em geral.
§ 1º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos,
quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes
suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os
indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.
§ 2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade
do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.
Art. 43 - Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para lançamento
de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a
segurança e o bem-estar da população, bem como, ocasionar danos à fauna, à
flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.
Art. 44 - Os padrões e parâmetros de emissão e de qualidade ambiental
são aqueles estabelecidos pelos Poderes Públicos Estadual e Federal, podendo
o Poder Público Municipal estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar

Barreiras - Bahia - Edição 1125 - 23 de dezembro de 2010 - ANO 05

padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos estadual e federal.
Capítulo V
DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
Art. 45 - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetem:
I – a saúde, a segurança e o bem estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – a biota;
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V – a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
VI – os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.
Art. 46 - A avaliação de impacto ambiental é resultante do conjunto de
instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público Municipal que
possibilita a análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o bem-estar da
população, a economia e o equilíbrio ambiental, compreendendo:
I - a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, programas
ou projetos que possam resultar em impacto referido no caput;
II - a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA, e o
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a implantação de
empreendimentos ou atividades, na forma da lei.
Parágrafo único - A variável ambiental deverá incorporar o processo de
planejamento das políticas, planos, programas e projetos como instrumento
decisório do órgão ou entidade competente.
Art. 47 - É de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Turismo a exigência do EIA/RIMA para o licenciamento de atividade potencial
ou efetivamente degradadora do meio ambiente no Município, bem como, sua
deliberação final.
§ 1º - O EIA/RIMA poderá ser exigido na ampliação da atividade mesmo
quando o RIMA já tiver sido aprovado.
§ 2º - Caso haja necessidade de inclusão de pontos adicionais ao Termo de
Referência, tais inclusões deverão estar fundamentadas em exigência legal ou,
em sua inexistência, em parecer técnico consubstanciado.
§ 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo deve manifestarse conclusivamente no âmbito de sua competência sobre o EIA/RIMA, em
até 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data do recebimento, excluídos os
períodos dedicados à prestação de informações complementares.
§ 4º - O estudo de impacto ambiental será exigido impreterivelmente dos
empreendimentos a serem implantados e que sejam enquadrados em médio
porte, além de empreendimentos provocadores de grandes danos ambientais
assim avaliados, mesmo que sejam de porte inferior.
Art. 48 - O EIA/RIMA, além de observar os demais dispositivos deste
Código, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I - contemplar todas as alternativas tecnológicas apropriadas e alternativas
de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de não
execução do mesmo;
II - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos;
III - realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do
empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos ambientais
e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental
da região, antes da implantação do empreendimento;
IV - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais que
serão gerados pelo empreendimento nas suas fases de planejamento, pesquisa,
instalação, operação ou utilização de recursos ambientais;
V - considerar os planos e programas governamentais existentes e a
implantação na área de influência do empreendimento e a sua compatibilidade;
VI - definir medidas redutoras para os impactos negativos, bem como,
medidas potencializadoras dos impactos positivos decorrentes do
empreendimento;
VII - elaborar programa de acompanhamento e monitoramento dos
impactos positivos e negativos, indicando a freqüência, os fatores e parâmetros
a serem considerados, que devem ser mensuráveis e ter interpretações
inequívocas.

Art. 49 – A SEMATUR deverá elaborar ou avaliar os termos de referência
em observância com as características do empreendimento e do meio ambiente
a ser afetado, cujas instruções, orientarão a elaboração do EIA/RIMA,
contendo prazos, normas e procedimentos a serem adotados.
Art. 50 - O diagnóstico ambiental, assim como a análise dos impactos
ambientais, deverá considerar o meio ambiente da seguinte forma:
I - meio físico: o solo, o subsolo, as águas e o clima, com destaque para os
recursos minerais, a topografia, a vegetação, os tipos e aptidões do solo, o
regime hidrológico, e as correntes atmosféricas;
II - meio biológico: a flora e a fauna, com destaque para as espécies
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e
ameaçadas de extinção ou em extinção e os ecossistemas naturais;
III - meio sócio-econômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água e a
sócio-economia, com destaque para os sítios e monumentos arqueológicos,
históricos, culturais e ambientais e a potencial utilização futura desses
recursos.
Parágrafo único - No diagnóstico ambiental, os fatores ambientais devem
ser analisados de forma integrada mostrando a interação entre eles e a sua
interdependência.
Art. 51 - O EIA será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não
dependente direta ou indiretamente do proponente, sendo essa, responsável
legal e técnica pelos resultados apresentados.
Parágrafo único - O COMDEMA poderá, em qualquer fase de elaboração
ou apreciação do EIA/RIMA, mediante voto fundamentado aprovado pela
maioria absoluta de seus membros, declarar a inidoneidade da equipe
multidisciplinar ou de técnico componente, recusando, se for o caso, os
levantamentos ou conclusões de sua autoria.
Art. 52 - O RIMA, refletirá as conclusões do EIA de forma objetiva e
adequada a sua ampla divulgação, sem omissão de qualquer elemento
importante para a compreensão da atividade e conterá, no mínimo:
I - os objetivos, e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade,
com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
II - a descrição do projeto de viabilidade (ou básico) e suas alternativas
tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de
construção e operação, a área de influência, as matérias-primas, a mão-deobra, as fontes de energia, demanda de água, os processos e técnicas
operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia,
e os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da
área de influência do projeto;
IV - a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes
de tempo de incidência dos impactos, indicando os métodos, técnicas e
critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência,
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas,
bem como, a hipótese de sua não realização;
VI - a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, previstas em
relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser
evitados e o grau de alteração esperado;
VII - o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
VIII - a recomendação quanto a alternativa mais favorável, conclusões e
comentários de ordem geral.
§ 1º - O RIMA, deve ser apresentado de forma objetiva e adequada
compreensão, e as informações nele contidas devem ser traduzidas em
linguagem acessível, ilustradas por mapas e demais técnicas de comunicação
visual, de modo que a comunidade possa entender as vantagens e desvantagens
do projeto, bem como, todas as conseqüências ambientais de sua
implementação.
§ 2º - O RIMA, relativo a projetos de grande porte, definido pela Lei de
Zoneamento, conterá obrigatoriamente:
I - a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e
comunitários e de infra-estrutura básica para o atendimento das necessidades
da população, decorrentes das fases de implantação, operação ou expansão
do projeto;
II - a fonte de recursos necessários à construção e manutenção dos
equipamentos sociais e comunitários e a infra-estrutura.
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Art. 53 – A SEMATUR ao determinar a elaboração do EIA e apresentação
do RIMA, por sua iniciativa ou quando solicitado por entidade civil, pelo
Ministério Público ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos munícipes, dentro
de prazos fixados em lei, promoverá a realização de Audiência Pública para
manifestação da população sobre o projeto e seus impactos sócio-econômicos
e ambientais.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo procederá
ampla publicação de edital, dando conhecimento e esclarecimento à população
da importância do RIMA e dos locais e períodos onde estará à disposição
para conhecimento, inclusive durante o período de análise técnica.
§ 2º - A realização da audiência pública deverá ser esclarecida e amplamente
divulgada, com antecedência necessária à sua realização em local conhecido e
acessível.
Art. 54 - A relação dos empreendimentos ou atividades que estarão sujeitas
à elaboração do EIA e respectivo RIMA, será definida por ato do Poder
Executivo, de acordo com o porte dos mesmos.
Capítulo VI
DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO
Art. 55 - A execução de planos, programas, obras, a localização, a instalação,
a operação e a ampliação de atividade e o uso e exploração de recursos
ambientais de qualquer espécie vegetal, animal ou mineral, de iniciativa privada
ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou capazes de causar danos ou degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento municipal, com anuência do
COMDEMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, todas
sem exceção regidas pela Tipologia no Anexo I, vigentes através da Resolução
do CEPRAM 3925/2009.
§ 1º - As licenças não previstas nas atribuições de delegação de competência
de nível 3 do CEPRAM, terão que ter além da autorização das instâncias
competentes a nível estadual, federal e da SEMATUR, serão apreciadas
obrigatoriamente pelo COMDEMA;
§ 2º - Os demais procedimentos, tais como: autorizações, alvarás,
certidões, dispensa de licença e demais licenças previstas nas atribuições de
delegação de competência de nível 3 do CEPRAM – Resolução n. 3925/09 ou
outra legislação que venha substituí-la, serão de competência exclusiva e
privativa da SEMATUR, obrigando-se a mesma comunicar ao COMDEMA
a expedição das licenças;
§ 3º – O prazo máximo para expedição de Licenças Simplificadas (micro
e pequeno porte) que possuam pedido de liberação para implementação de
ciclo produtivo agrícola será de 30 (trina) dias contados a partir do protocolo
de recebimento do último documento na SEMATUR, e, as Licenças
Simplificadas que possuam pedido de liberação para implementação de
empreendimentos de infra-estrutura será de 60 (sessenta dias contados a
partir do protocolo na SEMATUR;
§ 4º – O prazo máximo para a expedição das demais Licenças de Médio e
Grande Porte previstas na Resolução do CEPRAM será de 120 (cento e
vinte) dias contados a partir do protocolo na SEMATUR;
Art. 56 - As licenças de qualquer espécie de origem federal ou estadual
não excluem a necessidade de licenciamento pelo órgão competente do
SISMUMA, nos termos deste Código.
Art. 57 - Caberá a SEMATUR expedir as seguintes Licenças e
procedimentos Ambientais:
I - Licença Ambiental Municipal Prévia (LAMP ou
LOCALIZAÇÃO) – concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação.
O prazo de validade para a Licença Ambiental Municipal Prévia (LAMP ou
localização) deverá ser no máximo aquele estabelecido pelo cronograma de
formulação do projeto, e localização do empreendimento, jamais superior a 4
(quatro) anos, licença que deverá ser solicitada na fase de planejamento do
empreendimento, que estará sujeita a aprovação ou não de acordo local a ser
instalado, e conter condicionantes a serem aplicados na fase posterior;
II - Licença Ambiental Municipal de Instalação (LAMI) – autoriza a
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, da qual constituem motivo
determinante. Terá prazo de validade no máximo igual ao estabelecido no
cronograma de fixação dos equipamentos básicos para início dos trabalhos no
empreendimento, englobando no mesmo procedimento as possíveis
reestruturações e reequipações do empreendimento, tendo no mínimo 03
(três) anos e no máximo 08 (oito) anos, devendo seguir todos os requisitos do
projeto e determinações ambientais;
III - Licença Ambiental Municipal de Operação (LAMO) – autoriza
a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle
ambiental e condicionantes determinados para a operação. Deverá ser requerida
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da expiração da LAMI e seu
prazo de validade terá no mínimo, 04 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez)
anos.
IV - Licença de Alteração - concedida quando da necessidade de ampliar
ou modificar o empreendimento, ou processo regularmente existente;
V - Licença de Operação da Alteração (LOA) - ato administrativo que
autoriza a operação de empreendimento ou atividade que obteve a Licença de
Alteração;
VI - Licença Conjunta (LC) - ato administrativo que autoriza a
localização, implantação ou operação de empreendimentos similares, vizinhos
ou integrantes de pólos industriais, agrícolas, ou turísticos, entre outros.
VII - Licença Ambiental de Queimadas (LAQ) - autoriza e estipula
métodos em que poderão ser realizadas as queimadas dentro do município de
Barreiras, indicando as técnicas utilizadas, e responsabilidades do ato. Deverá
ser de no máximo 30 dias para cada local especificado, podendo ser prorrogado
por igual período quando justificado o motivo. Deve ser solicitada com
antecedência mínima de 90 dias.
VIII - Licença Simplificada (LS) - Inclui todas as licenças, mas somente
emitida para empreendimentos de micro e pequeno porte, mediante avaliação
do seu potencial poluidor ou degradador. Deverá o prazo de validade ser no
mínimo o estabelecido no cronograma do empreendimento, mas nunca superior
a 03 (três) anos, será expedida nos seguintes casos:
a) Processos simplificados para Licenças de Instalação, Implantação e
Operação em atividades de micro e pequeno porte com potencial poluidor
baixo e riscos de danos e acidentes ambientais pequenos;
b) Diminuir os custos de análise dos processos de empreendimentos,
com pouco significado quanto a danos ambientais;
C) A sua renovação deverá ser solicitada com antecedência de 180 dias
onde será emitida uma nova licença simplificada, sendo cobrado o valor
correspondente à mesma.
IX - Certidão Ambiental - Emitida para empreendimentos que irão
iniciar processos de licenciamentos, não tem valor de Licença Ambiental,
prazo de validade não ultrapassa um ano, devendo nesse prazo serem
renovadas ou providenciados as demais licenças, quando necessário.
X - Autorização Ambiental - Autoriza a localização ou execução de
ato cujo dano não seja repetitivo e freqüente e de baixo nível degradador.
Não poderá ultrapassar 06 (seis) meses, não tem valor de Licença
Ambiental, devendo nesse prazo ser renovadas ou providenciados as
demais licenças, quando necessário.
§ 1.º - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou
sucessivamente, de acordo com a natureza, característica e fase do
empreendimento ou atividade.
§ 2.º - A ampliação da atividade ou do empreendimento sempre dependerá
de autorização prévia do SEMATUR.
§ 3º - Os empreendimentos de pequeno porte, que possam ser
provocadores de significativas interferências ou danos ao ambiente, poderão
ser alvo de LAMP, LAMI e LAMO correspondente ao seu porte, sendo
descartada a utilização da Licença Simplificada.
XI - A autorização para Transporte de Resíduos Perigosos (ATRP) deverá ser solicitada acompanhada de:
a) Cópia das Licenças Ambientais da Empresa Geradora;
b) Cópia das Licenças Ambientais da Empresa Receptora;
c) Comprovante de pagamento da taxa fixada neste regulamento.
§ 1o. - Durante o percurso da carga, o condutor deverá estar de posse de
cópia da autorização ambiental.
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§ 2o. - A alteração do tipo de produto perigoso dependerá do requerimento
de nova autorização, desde que atendidas às exigências ambientais.
XII – Alvará Ambiental – Emitido para regularização de
empreendimentos, tais como: Lava-jato, carros de som e pessoas físicas ou
jurídicas que emitem ruídos na produção ou na divulgar seus produtos ou
serviços.
Art. 58 - Renovação de Licenças Ambientais, será concedida quando
solicitada com antecedência de 120 (cento e vinte) dias do vencimento da
Licença, terá custo igual ao valor da Licença de operação, quando
empreendimento não simplificado.
Art. 59 - As Licenças Ambientais serão requeridas pelo proponente do
empreendimento ou atividade, mediante apresentação do projeto competente,
preenchimento de formulários de solicitação e do EIA/RIMA, quando exigido.
§ 1.º - A SEMATUR definirá elementos necessários à caracterização do
projeto e aqueles constantes das licenças através de regulamento.
§ 2.º - Não será permitido para fins de licenciamento ambiental o
desmembramento de propriedades em nome de um único proprietário a fim
de escapar do enquadramento em um porte maior, salvaguardando:
a) Quando a propriedade possuir os marcos limítrofes;
b) Quando os processos de licenciamento das diferentes escrituras forem
solicitados em períodos diferentes;
c) Quando as propriedades forem afastadas geograficamente uma da outra.
§ 3.º - Não será permitido o licenciamento ao mesmo tempo de
propriedades vizinhas desmembradas em escrituras diversas e separadas em
processos distintos a fim de não realizarem estudos ambientais
correspondentes ao porte, salvaguardando:
a) Quando os proprietários solicitantes não possuírem parentesco entre
si;
b) Quando as propriedades possuírem marcos limítrofes devidamente
georreferenciados;
c) Quando as propriedades possuírem reserva legal averbada isoladamente
em órgão ambiental e documento cível.
Art. 60 - O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou atividade
sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da licença respectiva
implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas neste Código
e a adoção das medidas judiciais cabíveis, sob pena de responsabilização
funcional do órgão fiscalizador do SISMUMA.
Art. 61 – Ficam estabelecidos os prazos mínimos de análise dos processos
de licenciamento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de
no mínimo 30 dias, para cada tipo de licença solicitada, não ultrapassando o
prazo máximo de 05 (cinco) meses para as licenças individuais e 02 (dois)
meses para as licenças simplificadas, já para as autorizações ambientais o
prazo mínimo de 20 (vinte) dias, a partir da data do protocolo do processo na
SEMATUR.
§ 1o - A contagem do prazo será suspensa quando da solicitação de estudos,
ou documentação complementar ao empreendedor, retornando a contagem a
partir do cumprimento do solicitado.
§ 2o - Serão indeferidos os requerimentos de licenças ou autorizações
ambientais quando verificada a omissão de informações ou qualquer
irregularidade nos documentos apresentados.
§ 3o - O não cumprimento no estabelecido na notificação implicará no
arquivamento do processo, isentando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de ressarcir o empreendedor dos valores já pagos.
§ 4º - O arquivamento de qualquer processo de licenciamento, não impedirá
à apresentação de um novo requerimento de licença, mediante um novo
pagamento dos custos de análise.
Capítulo VII
DA AUDITORIA AMBIENTAL
Art. 62 - Para os efeitos deste Código, denomina-se auditoria ambiental o
desenvolvimento de um processo documentado de inspeção, análise e avaliação
sistemática das condições gerais e específicas de funcionamento de atividades
ou desenvolvimento de obras, causadores de impacto ambiental, com o objetivo
de:
I - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação
ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;

II - verificar o cumprimento de normas ambientais federais, estaduais e
municipais;
III - examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor, bem como,
o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando preservar o meio
ambiente e a sadia qualidade de vida;
IV - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causados por obras ou
atividades auditadas;
V - analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos
e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras;
VI - examinar, através de padrões e normas de operação e manutenção, a
capacitação dos operadores e a qualidade do desempenho da operação e
manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção
do meio ambiente;
VII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas,
que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da população residente
na área de influência;
VIII - analisar as medidas adotadas para a correção de não conformidades
legais detectadas em auditorias ou vistorias ambientais anteriores, tendo como
objetivo a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida.
§ 1º - As medidas referidas no inciso VIII deste artigo deverão ter o prazo
para a sua implantação, a partir da proposta do empreendedor, determinado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
§ 2º - O não cumprimento das medidas nos prazos estabelecidos na forma
do § 1º deste artigo sujeitará a infratora às penalidades administrativas e às
medidas judiciais cabíveis.
Art. 63 – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e o DPMA
poderá determinar aos responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente
poluidora ou degradadora a realização de auditorias ambientais periódicas ou
ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.
Parágrafo único - Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos
relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o caput deste artigo
deverão incluir a consulta aos responsáveis por sua realização e à comunidade
afetada, decorrentes do resultado de auditorias anteriores.
Art. 64 - As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da
empresa a ser auditada, por equipe técnica ou empresa de sua livre escolha,
devidamente cadastrada no órgão ambiental municipal e, acompanhadas, a
critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente por servidor público,
técnico da área de meio ambiente.
§ 1º - Antes de dar início ao processo de auditoria, a empresa comunicará
a SEMATUR, a equipe técnica ou empresa contratada que realizará a auditoria.
§ 2º - A omissão ou sonegação de informações relevantes descredenciarão
os responsáveis para a realização de novas auditorias, pelo prazo mínimo de
05 (cinco) anos, sendo o fato comunicado ao Ministério Público para as
medidas judiciais cabíveis.
Art. 65 - Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais
periódicas, as atividades de elevado potencial poluidor e degradador, entre as
quais:
I - os terminais de petróleo e seus derivados, e álcool carburante;
II - as indústrias petroquímicas;
III - as centrais termoeléctricas;
IV - atividades extratoras ou extrativistas de recursos naturais;
V - as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e
perigosas;
VI - as instalações de processamento e de disposição final de resíduos
tóxicos ou perigosos;
VII - as instalações industriais, comerciais ou recreativas, cujas atividades
gerem poluentes em desacordo com critérios, diretrizes e padrões
normatizados;
VIII - a implantação de grandes projetos produtivos de monoculturas
(Eucalipto, Café, Cana, Algodão, Pastagens e outras) prioritariamente deverão
requerer sua implantação em plena consonância com o Zoneamento Econômico
-Ecológico Municipal.
§ 1º - para os casos previstos neste artigo, o intervalo máximo entre as
auditorias ambientais periódicas será de 03 (três) anos.
§ 2º - sempre que constatadas infrações aos regulamentos federais,
estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, deverão ser realizadas
auditorias periódicas sobre os aspectos a eles relacionados, até a correção das
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irregularidades, independentemente de aplicação de penalidade administrativa
e da provocação de ação civil pública.
Art. 66 - O não atendimento da realização da auditoria nos prazos e
condições determinados, sujeitará a infratora à pena pecuniária, sendo essa,
nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida por instituição ou
equipe técnica designada pela SEMATUR, independentemente de aplicação
de outras penalidades legais já previstas.
Art. 67 - Todos os documentos decorrentes das auditorias ambientais,
ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo industrial, conforme
definido pelos empreendedores, serão acessíveis à consulta pública dos
interessados nas dependências da SEMATUR independentemente do
recolhimento de taxas ou emolumentos.
Capítulo VIII
DO MONITORAMENTO
Art. 68 - O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da
qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:
I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões
de emissão;
II - controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;
III - avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental
e de desenvolvimento econômico e social;
IV - acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna,
especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;
V - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de
acidentes ou episódios críticos de poluição;
VI - acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas
degradadas;
VII - subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria
ambiental.
Capítulo IX
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E
CADASTROS AMBIENTAIS - SICA
Art. 69 - O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais
será organizado, mantido e atualizado sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Turismo para utilização, pelo Poder Público
e pela sociedade.
Art. 70 - São objetivos do SICA entre outros:
I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;
II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as
informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o SISMUMA;
III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas
necessidades do SISMUMA;
IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar
de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade;
V - articular-se com os sistemas congêneres.
Art. 71 - O SICA será organizado e administrado pela SEMATUR que
proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários.
Art. 72 - O SICA poderá conter unidades para:
I - registro de entidades ambientalistas com ação no Município;
II - registro de entidades populares com jurisdição no Município, que
incluam, entre seus objetivos, a ação ambiental;
III - cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado,
com sede no Município ou não, com ação na preservação, conservação, defesa,
melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
IV - registro de empresas e atividades cuja ação, de repercussão no
Município, comporte risco efetivo ou potencial para o meio ambiente;
V - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação
de serviços de consultoria sobre questões ambientais, bem como, à elaboração
de projeto na área ambiental;
VI - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às
normas ambientais incluindo as penalidades a elas aplicadas;
VII - organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias,
jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do SISMUMA;

VIII - outras informações de caráter permanente ou temporário.
§ 1.º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo fornecerão
certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações
de que dispõem observados os direitos individuais e o sigilo industrial.
§ 2.º - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades
públicas, da administração indireta, cujas atividades, sejam potencial ou
efetivamente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas ao cadastro no
SICA.
Capítulo X
DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 73 - O Município manterá o Fundo Municipal do Meio Ambiente,
com o objetivo de custear projetos de programas de preservação, de recuperação
e de melhoria da qualidade do meio ambiente no Município de Barreiras.
Art. 74 - O Fundo Municipal do Meio Ambiente tem autonomia financeira
e administrativa, e seus recursos serão destinados exclusivamente em
conformidade com o artigo 73.
§ 1º - O FMMA será composto pelo seu Diretor Administrativo,
Assessoria Técnica e Secretaria que serão designados pelo executivo municipal.
Art. 75 - Constituem recursos do Fundo Municipal do Meio
Ambiente - FMMA, as receitas provenientes de:
I - Dotações orçamentárias;
II - O produto da arrecadação de multas por infrações e normas ambientais;
III - O produto da remuneração pelos serviços prestados pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, aos requerentes de licença, autorizações
ambientais, e outras pertinentes às suas atribuições legais;
IV - Transferências de recursos da União, do Estado ou de outras entidades
públicas e paraestatais;
V - Créditos advindos de condenação em dinheiro, oriundos de indenizações
e multas judiciais, nos termos da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985;
VI - Produto decorrente de acordos, convênios, contratos, consórcios e
recursos provenientes de ajuda e cooperação entre órgão ou entidades públicas
e privadas;
VII - Rendimentos de qualquer natureza, decorrentes da aplicação de seu
patrimônio;
VIII - Recursos resultantes de doações, legados, subvenções, auxílios e
contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a receber
de pessoas físicas, jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais
e internacionais;
IX - Doações e recursos de outras origens.
Art. 76 - Os recursos financeiros do Fundo Municipal do Meio Ambiente
- FMMA, deverão ser agrupados em uma conta bancária individual e serão
geridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e o Prefeito
Municipal, e, aplicados em projetos e estudos para melhoria de qualidade do
meio ambiente, propostos pela SEMATUR e pelo Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Barreiras, o qual exercerá papel de fiscalização
dos recursos do fundo, previstos na Política Municipal do Meio Ambiente.
Parágrafo único – Poder-se-á utilizar dos recursos do FMMA para
reestruturação do órgão executivo,contratação de prestadores de serviços e
consultorias, aquisição e manutenção de materiais e equipamentos destinados
às atividades exclusivamente ambientais.
Art. 77 - O Poder Executivo estabelecerá o regulamento do FMMA, na
qual preverá todos os mecanismos de gestão administrativa e financeira do
Fundo, compreendendo os procedimentos necessários ao controle e
fiscalização interna e externa da aplicação dos recursos, através do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, de Auditorias e do Tribunal de
Contas dos Municípios - TCM.
Capítulo XI
DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES
Art. 78 - A lei definirá as atribuições para execução, acompanhamento,
fiscalização e infrações ao Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes de
Barreiras, além do previsto neste Código.
Art. 79 - São objetivos, dentre outros, do Plano Diretor de Arborização e
Áreas Verdes estabelecer diretrizes para:
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I - arborização de ruas, comportando programas de plantio, manutenção
e monitoramento;
II - áreas verdes públicas, compreendendo programas de implantação e
recuperação, de manutenção e de monitoramento;
III - áreas verdes particulares, consistindo de programas de uso público,
de recuperação e proteção de encostas e de monitoramento e controle;
IV - unidades de conservação, englobando programas de plano de manejo,
de fiscalização e de monitoramento;
V - desenvolvimento de programas de cadastramento, de implementação
de parques municipais, áreas de lazer públicas e de educação ambiental;
VI - desenvolvimento de programas de pesquisa, capacitação técnica,
cooperação, revisão e aperfeiçoamento da legislação.
Art. 80 - A revisão, atualização e execução do Plano Diretor de Arborização
Urbana e das demais Áreas Verdes Naturais caberá à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Turismo em parceria com demais Secretarias afins.
Capítulo XII
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 81 - A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da rede
municipal, e a conscientização pública para a preservação e conservação do
meio ambiente, são instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia
do equilíbrio ecológico e da sadia qualidade de vida da população.
Art. 82 - O Poder Público, na rede escolar municipal e na sociedade,
deverá:
I - apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos
os níveis de educação formal e não formal;
II - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede
municipal;
III - fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos
interdisciplinares das escolas da rede municipal voltados para a questão
ambiental;
IV - articular-se com entidades jurídicas e não governamentais para o
desenvolvimento de ações educativas na área ambiental no Município,
incluindo a formação e capacitação de recursos humanos;
V - desenvolver ações de educação ambiental junto à população do
Município.
Livro II
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
DO CONTROLE AMBIENTAL
Capítulo I
DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO
Art. 83 - A qualidade ambiental será determinada nos termos dos
artigos 38, 39, 40 e 41 deste Código.
Art. 84 - É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no
solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada
poluição ou degradação ambiental, ou acima dos padrões estabelecidos pela
legislação.
I - Exceto quando realizados nos aterros sanitários ou controlados, com a
autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo e do DPMA,
e em conformidade com os padrões ambientais adotados;
II - Se o Município não possuir aterro sanitário ou controlado, deverá o
quanto antes providenciar a implantação do mesmo através de convênios ou
com recursos próprios quando previsto.
Art. 85 - Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as atividades,
empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis,
meios de transportes, que, direta ou indiretamente, causem, ou possam causar
poluição ou degradação do meio ambiente.
Art. 86 - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo , tem o dever de determinar ou solicitar medidas de
emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do
meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente
risco para a saúde pública e o meio ambiente, observada a legislação vigente.

Art. 87 - Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de
quaisquer licenças ou alvarás municipais de atividades econômicas em débito
com o Município, em decorrência da aplicação de penalidades por infrações
à legislação ambiental.
Seção I
DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
Art. 88 - A extração mineral de saibro, areia, argila, terra e rochas são
reguladas por esta seção e pela norma ambiental pertinente.
Art. 89 - A exploração de jazidas das substâncias minerais dependerá
sempre de EIA/RIMA para o seu licenciamento,
Parágrafo único - Quando do licenciamento, será obrigatória a apresentação
de projeto de recuperação da área degradada pelas atividades de lavra.
Art. 90 - O requerimento de licença municipal para a realização de obras,
instalação, operação e ampliação de extração de substâncias minerais, será
instruído pelas autorizações estaduais e federais, ouvindo-se o posicionamento
dos órgãos municipais competentes.
Capítulo II
DO AR
Art. 91 - Na implantação da política municipal de controle da poluição
atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:
I - exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e
de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis
de poluição;
II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis, e, otimização
da eficiência do balanço energético;
III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a
implantação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos de controle da poluição;
IV - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das
fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de
fiscalização municipal;
V - integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar,
numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;
VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam
resultar em violação dos padrões fixados;
VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a
implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a
manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas,
em particular hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais
protegidas.
Art. 92 - Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos
gerais para o controle de emissão de material particulado:
I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão por
transporte eólico:
a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo o arraste eólico;
b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies
por materiais ou substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas que
impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;
c) a arborização das áreas circunvizinhas compatível com a altura das
pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas.
II - as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais
deverão ser pavimentadas, ou lavadas, ou umectadas com a freqüência
necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;
III - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos,
quando descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e
arborização, por espécies e manejos adequados;
IV - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e
transferência de materiais que possam estar sujeitos ao arraste pela ação dos
ventos, deverão ser mantidos sob cobertura, ou enclausurados ou outras
técnicas de eficiência comprovadas;
V - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras
instalações que se constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais,
deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos
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encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.
Art. 93 - Ficam vedadas:
I - a queima ao ar livre de materiais que comprometam de alguma forma o
meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;
II - a emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da Escala
Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 02
(dois) primeiros minutos de operação, para os veículos automotores, e até 05
(cinco) minutos de operação para outros equipamentos;
III - a emissão visível de poeiras, névoa e gases, excetuando-se o vapor
d’água, em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem;
IV - a emissão de odores que possam criar incômodos ou provocar danos
ambientais ou à saúde da população;
V - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação
específica;
VI - a transferência de materiais que possam provocar emissões de
poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.
Parágrafo único - O período de 05 (cinco) minutos referidos no inciso II,
poderá ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos, nos casos de justificada
limitação tecnológica dos equipamentos.
Art. 94 - As fontes de emissão deverão, a critério técnico fundamentado
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresentar relatórios periódicos
de medição, com intervalos não superiores a 01 (um) ano, dos quais deverão
constar os resultados dos diversos parâmetros ambientais, a descrição da
manutenção dos equipamentos, bem como, a representatividade destes
parâmetros em relação aos níveis de produção.
Parágrafo único - Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise
estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
Art. 95 - São vedadas a instalação e ampliação de atividades que não
atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta lei.
§ 1º - Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão se
adequar ao disposto neste Código, nos prazos estabelecidos pela SEMATUR,
não podendo exceder o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da
vigência desta lei.
§ 2º - A SEMATUR poderá reduzir este prazo nos casos em que os níveis
de emissão ou os incômodos causados à população sejam significativos.
§ 3º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo poderá ampliar
os prazos por motivos que não dependem dos interessados desde que
devidamente justificado.
Art. 96 - A SEMATUR, baseada em parecer técnico, procederá à elaboração
periódica de proposta de revisão dos limites de emissão previstos neste
Código, sujeito a apreciação do COMDEMA, de forma a incluir outras
substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial
e controle da poluição.
Capítulo III
DA ÁGUA
Art. 97 - A Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo dos
Recursos Hídricos objetiva:
I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população, a
qualidade e a quantidade dos recursos hídricos existentes no município;
II - proteger, conservar e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial
atenção para as áreas de nascentes e outras relevantes para a manutenção dos
ciclos hídricos e biológicos;
III - reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantidades dos poluentes
lançados nos corpos d’água;
IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água,
tanto qualitativa quanto quantitativamente;
V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos,
no assoreamento dos corpos d’água e da rede pública de drenagem;
VI - assegurar e fiscalizar o acesso e o uso público das águas superficiais
e subterrâneas, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação
permanente, quando expressamente disposto em norma específica;
VII - o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a
qualidade dos recursos hídricos;

VIII - questionar quando necessário sobre as outorgas de água concedidas
por órgãos federais ou estaduais, que não estejam em concordância com as
normas municipais, e tragam prejuízos ao meio ambiente.
Art. 98 - A ligação de esgoto a rede de drenagem pluvial equivale à
transgressão do inciso I, do artigo 94 e inciso I do artigo 104, deste Código.
Art. 99 - Toda edificação fica obrigada a ligar o esgoto doméstico, no
sistema público de esgotamento sanitário, quando da sua existência. Não
existindo, dever-se-á providenciar a construção de poços de infiltração
subterrânea (fossa seca).
Art. 100 - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de quaisquer
efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva e potencialmente
poluidoras instaladas no Município de Barreiras, em águas superficiais ou
subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento,
incluindo redes de coleta e emissários.
Art. 101 - Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser
atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do processo de produção
ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a
redução das cargas poluidoras totais.
Art. 102 - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos
corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de
qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies
migratórias, exceto na zona de mistura.
Art. 103 - Serão consideradas, de acordo com o corpo receptor, com
critérios estabelecidos pela SEMATUR, as áreas de mistura fora dos padrões
de qualidade.
Art. 104 - A captação de água, superficial ou subterrânea, deverá atender
aos requisitos estabelecidos pela legislação específica, sem prejuízo às demais
exigências legais, a critério técnico da SEMATUR, a ser estabelecido por lei
individual municipal, ou, seguidas as indicações da legislação federal e estadual.
Art. 105 - As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou
degradadoras e de captação de água, implantação de programas de
monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de
influência, previamente estabelecidas ou aprovadas pela SEMATUR,
integrando tais programas, o Sistema Municipal de Informações e Cadastros
Ambientais - SICA.
§ 1º - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em
metodologias aprovadas pela SEMATUR.
§ 2º - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes
líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais desfavoráveis,
sempre incluída a previsão de margens de segurança.
§ 3º - Os técnicos da SEMATUR terão acesso a todas as fases do
monitoramento que se refere o caput deste artigo, incluindo procedimentos
laboratoriais.
Art. 106 - A critério da SEMATUR, as atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumulação ou outro
sistema com capacidade para as águas de drenagem, de forma a assegurar o
seu tratamento adequado, antes de serem despejadas em qualquer curso d’água.
§ 1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se às águas de drenagem
correspondentes à precipitação de um período inicial de chuvas a ser definido
em função das concentrações e das cargas de poluentes.
§ 2º - A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá estenderse às águas eventualmente utilizadas no controle de incêndios.
Capítulo IV
DO SOLO
Art. 107 - A proteção do solo no Município visa:
I - garantir o uso racional do solo urbano e rural, através dos instrumentos
de gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano
Diretor Urbano e rural;
II - garantir a utilização do solo cultivável, através de planejamentos
adequados, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos
que preservem a qualidade e quantidade dos recursos naturais, tipo:
Terraceamento, curvas de nível, plantio direto, rotação de cultura, práticas
que serão objeto de condicionantes para efeito do Licenciamento Ambiental;
III - priorizar o controle da erosão e o reflorestamento das áreas degradadas
com espécies nativas;
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IV - priorizar a utilização de controle biológico de pragas.
V - controlar o uso indiscriminado de defensivos agrícolas, principalmente
em solos próximos a nascentes e cursos d’água.
Art. 108 - O Município deverá implantar adequado sistema de coleta,
tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva,
segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a
redução do volume total dos resíduos sólidos gerados.
Art. 109 - A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos,
gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua
degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se levando-se em
conta os seguintes aspectos:
I - capacidade de percolação;
II - garantia de não contaminação dos aqüíferos subterrâneos;
III - limitação e controle da área afetada;
IV - reversibilidade dos efeitos negativos.
Parágrafo único - As baterias, pilhas, baterias de celular, pneus e materiais
correspondentes e de mesma origem, deverão ser após o uso repassadas aos
fornecedores que terão obrigação de recebê-los e destiná-los ao fabricante ou
à estocagem adequada, livre de causar qualquer dano ambiental.
Art. 110. O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para destinação
de substâncias de qualquer natureza, em estado sólido, líquido, pastoso ou
gasoso, desde que sua disposição seja baseada em normas técnicas oficiais e
padrões estabelecidos em legislação pertinente.
Art. 111. O Poder Executivo responsabilizará e cobrará os custos da
execução de medidas mitigadoras para se evitar e/ou corrigir a poluição
ambiental decorrente do derramamento, vazamento, disposição de forma
irregular ou acidental do:
I - transportador, no caso de incidentes poluidores ocorridos durante o
transporte, respondendo solidária e subsidiariamente o gerador;
II - gerador, nos acidentes ocorridos em suas instalações; e
III - proprietário das instalações de armazenamento, tratamento e
disposição final, quando o derramamento, vazamento ou disposição irregular
e/ou acidental ocorrer no local de armazenamento, tratamento e disposição.
Parágrafo único. Qualquer caso de derramamento, vazamento ou
disposição acidental deverá ser comunicado, sob as penas da lei, imediatamente
após o ocorrido, ao Poder Executivo.
Capítulo V
DA FAUNA
Art. 112 - A Política Municipal de Meio Ambiente estabelece em
conformidade com a Lei Federal n. 9.605/98 e Decreto Lei n. 6.514/08
parâmetros de controle das agressões contra a fauna silvestre no município de
Barreiras.
Art. 113 - Configura-se crime contra a fauna silvestre:
I - matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre
nacional ou migratória, sem a anuência e licenciamento adequado para tal fim,
fornecido através de solicitação aos órgãos ambientais competentes, após
apresentação de justificativas convincentes;
II - impedir a procriação de espécies silvestres;
III - destruir, modificar ou danificar habitats de animais silvestres, in
natura ou criadouros autorizados e licenciados;
IV - vender, exportar, ter em cativeiro, utilizar, transportar ou comercializar
ovos de animais silvestres, nativos ou em migração, extrair produtos ou subprodutos dos mesmos, sem os devidos licenciamentos;
V - manter animais silvestres em guarda doméstica sem as devidas
autorizações das autoridades ambientais competentes;
VI - transportar de forma camuflada ou às claras animais silvestres pelo
território do município, sem a anuência das autoridades ambientais
competentes;
VII - praticar atos de abusos, maus tratos, mutillações ou ferir animais da
fauna silvestre;
VIII - utilizar animais silvestres para experiências científicas ou não
científicas, sem a autorização das autoridades ambientais competentes;
IX - introduzir animais exóticos de qualquer reino filo, família, gênero ou
espécie, nas áreas naturais do município de Barreiras sem o conhecimento e
parecer favorável das autoridades ambientais competentes;

X - provocar danos, doenças ou morte de indivíduos da fauna silvestre,
pela emissão de produtos tóxicos ou comprometedores da integridade
ambiental;
XI - pescar em períodos de piracema, ou daqueles determinados pelo
poder público e órgãos ambientais competentes;
XII - praticar a pesca profissional, ou seja, com utilização de
equipamentos e utensílios danosos à ictiofauna, como: redes, tarrafas, bombas
e derivados dos mesmos;
XIII - retirar dos rios, lagos e lagoas espécies de peixes com tamanhos
abaixo do estabelecido nas legislações pertinentes;
XIV- considera-se como animais da fauna silvestre, todos aqueles
pertencentes às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres, que
possuam todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrente dentro do território
brasileiro ou águas continentais nacionais;
XV - considerar-se-á como infrator da legislação ambiental aqueles que
receptarem produtos ou sub-produtos advindos de animais da fauna silvestre;
cabendo-lhes punições iguais aos que praticaram a venda.
Art. 114 - Não considerar-se-á como crime o abate de animal quando for:
I - para fins de necessidade, sendo para saciar a fome do agente e da
família, quando comprovada a necessidade;
II - para a proteção de lavouras, pomares e derivados, da predação
realizada por animais silvestres, desde que com a autorização e
acompanhamento do órgão ambiental competente.
Parágrafo único - As punições decorrentes de infrações contra a fauna
serão aplicadas seguindo-se as estabelecidas pela Lei Federal, Lei de Crimes
Ambientais n. 9.605/98 e Decreto n. 6.514/08 ou quando necessário ou
conveniente, será adotado pelo órgão municipal ambiental responsável, penas
alternativas de prestação de serviços à comunidade ou ao patrimônio natural
atingido, levando-se em conta a gravidade de cada caso.
CAPÍTULO VI
DO CONTROLE DA EMISSÃO DE RUÍDOS
Art. 115 - O controle da emissão de ruídos no Município visa garantir o
sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas
ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis
máximos fixados em lei ou regulamento.
Art. 116 - Para os efeitos deste Código consideram-se aplicáveis as
seguintes definições:
I - poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente,
seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou
transgrida as disposições fixadas na norma competente;
II - som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações
mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de freqüência de 16 Hz a 20
Khz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;
III - ruídos: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao
sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos
em seres humanos;
IV - zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais,
escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de preservação
ambiental.
Art. 117 - Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo:
I - elaborar a carta acústica do Município de Barreiras;
II - estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o
poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;
III - aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na
legislação vigente;
IV - exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer
fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios,
podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios
ou de terceiros;
V - impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas
ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades
territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;
VI - organizar programas de educação e conscientização a respeito de:
a) causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações,
b) esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam
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causar poluição sonora.
Art. 118 - A ninguém é lícito, por ação ou omissão, dar causa ou contribuir
para a ocorrência de qualquer ruído.
Art. 119 - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer
instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou
amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo que crie ruído além
do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos,
observado o disposto no Código de Posturas do município.
Parágrafo único - Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno
serão fixados pela SEMATUR.
Art. 120 - Fica proibido o uso ou a operação, inclusive comercial, de
instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruído.
Seção I
Estudo de Impacto de Vizinhança
Art. 121. Presumem-se geradores de impacto de vizinhança, dentre outros
previstos na legislação ambiental, as instalações de:
I - Indústrias;
II - Escolas, centros de compras, mercados;
III - Auditório para convenções, congressos e conferências;
IV - Estádio;
V - Autódromo, velódromo e hipódromo;
VI - Espaços e edificações para exposições e para shows;
VII - Terminal rodoviário urbano e interurbano;
VIII - Estacionamento para veículos de grande porte;
IX - Jardim zoológico, parques de animais selvagens, ornamentais e de
lazer;
X - Torre de telecomunicações;
XI - Aterros sanitários e estações de transbordo de lixo; e
XII - Casas de detenção e penitenciárias.
Parágrafo único. O Estudo de Impacto de Vizinhança poderá ser
realizado pelo Poder Executivo ou pelo interessado, e será apreciado pelo
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que deliberará sobre o
assunto e encaminhará seu parecer ao Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente.
Capítulo VII
DO CONTROLE DA POLUIÇÃO VISUAL
Art. 122 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação presentes
na paisagem urbana e visíveis dos logradouros públicos poderá ser promovida
por pessoas físicas ou jurídicas, desde que autorizadas pelo órgão competente.
Parágrafo único - Todas as atividades que industrializem, fabriquem ou
comercializem veículos de divulgação ou seus espaços, devem ser cadastradas
no órgão competente.
Art. 123 - O assentamento físico dos veículos de divulgação nos
logradouros públicos só será permitido nas seguintes condições:
I - quando contiver anúncio institucional;
II - quando contiver anúncio orientador.
Art. 124 - São considerados anúncios quaisquer indicações executadas
sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana, visíveis dos
logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos
comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de quaisquer
espécies, idéias, pessoas ou coisas, classificando-se em:
I - anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades
ou serviços;
II - anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas, produtos,
marcas, pessoas, idéias ou coisas;
III - anúncio institucional: transmite informações do poder público,
organismos culturais, entidades representativas da sociedade civil, entidades
beneficentes e similares, sem finalidade comercial;
IV - anúncio orientador: transmite mensagens de orientações, tais como
de tráfego ou de alerta;
V - anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos tipos
anteriormente definidos.
Art. 125 - Considera-se paisagem urbana a configuração resultante da

contínua e dinâmica interação entre os elementos naturais, os elementos
edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala,
forma, função e movimento.
Art. 126 - São considerados veículos de divulgação, ou simplesmente
veículos, quaisquer equipamentos de comunicação visual ou audiovisual
utilizados para transmitir anúncios ao público, segundo a classificação que é
estabelecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo SEMATUR.
Art. 127 - É considerada poluição visual qualquer limitação à visualização
pública de monumento natural e de atributo cênico do meio ambiente natural
ou criado, sujeitando o agente, a obra, o empreendimento ou a atividade ao
controle ambiental, nos termos deste Código, seus regulamentos e normas
decorrentes.
Capítulo VIII
DO CONTROLE DAS ATIVIDADES PERIGOSAS
Art. 128 - É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção a
estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de substâncias ou
produtos perigosos, bem como, as técnicas, os métodos e as instalações que
comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio
ambiente.
Art. 129 - São vedados no Município, entre outros que proibir este
Código:
I - o lançamento de esgoto em corpos d’água, sem o devido tratamento;
II - a produção, distribuição e venda de aerosóis que contenham clorofluor-carbono (CFC);
III - a fabricação, comercialização, transporte, armazenamento e utilização
de armas químicas e biológicas;
IV - a instalação de depósitos de explosivos, para uso civil;
V - a utilização de metais pesados em quaisquer processos de extração,
produção e beneficiamento que possam resultar na contaminação do meio
ambiente natural;
VI - a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos,
bióxidos, agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos cujo emprego seja
proibido no território nacional, por razões toxicológicas, farmacológicas ou
de degradação ambiental;
VII - a produção ou o uso, o depósito, a comercialização e o transporte de
materiais e equipamentos ou artefatos que façam uso de substâncias radioativas,
observadas as outorgas emitidas pelos órgãos competentes e devidamente
licenciados e cadastrados pelo SISMUMA;
VIII - a disposição de resíduos perigosos sem os tratamentos adequados
a sua especificidade.
Seção I
DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS
Art. 130- As operações de transporte, manuseio e armazenagem de cargas
perigosas, no território do Município, serão reguladas pelas disposições deste
Código e da norma ambiental competente.
Art. 131 - São consideradas cargas perigosas, para os efeitos deste Código,
aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetivas ou potencialmente
nocivas à população, aos bens e ao meio ambiente, assim definidas, e
classificadas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), e
outras que a SEMATUR, considerar.
Art. 132 - Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte
de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da ABNT e a legislação
em vigor, e encontrar-se em perfeito estado de conservação, manutenção e
regularidade e sempre devidamente sinalizados.
Art. 133 - É vedado o transporte de cargas perigosas dentro do Município
de Barreiras.
Parágrafo único - Quando inevitável, o transporte de carga perigosa no
Município de Barreiras, será precedido de autorização expressa da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Turismo, que estabelecerão os critérios
especiais de identificação e as medidas de segurança que se fizerem necessárias
em função da periculosidade.
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TÍTULO II
DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL
Capítulo I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 134 - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código
e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes de proteção
ambiental, pelos demais servidores públicos para tal fim designados e pelas
entidades não governamentais, nos limites da lei, em concordância com a
SEMATUR.
Art. 135 - Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes conceitos:
Advertência: é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade
sob pena de imposição de outras sanções.
Apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no
privilégio do poder público de assenhorear-se de objeto ou de produto da
fauna ou da flora silvestre.
Auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo
circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia.
Auto de constatação: registra a irregularidade constatada no ato da
fiscalização, atestando o não cumprimento preterido ou iminente da norma
ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis.
Auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e
consigna a sanção pecuniária cabível.
Demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma
ambiental.
Embargo: é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação
de empreendimento.
Fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando
ao exame e verificação do atendimento as disposições contidas na legislação
ambiental, neste regulamento e nas normas deles decorrentes.
Infração: é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este
Código e às normas deles decorrentes.
Infrator: é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter
material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da
norma ambiental.
Interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção,
exercício de atividade ou condução de empreendimento.
Intimação: é a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção
imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em
edital.
Multa: é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza
objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida.
Poder de polícia: é a atividade da administração que, limitando ou
disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática
de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
proteção ou controle do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no
Município de Barreiras.
Reincidência: é a perpetração de infração da mesma natureza ou de
natureza diversa, pelo agente anteriormente condenado por infração ambiental.
No primeiro caso trata-se de reincidência específica e no segundo de
reincidência genérica. A reincidência observará um prazo máximo de 05 (cinco)
anos entre uma condenação e outra subseqüente.
Art. 136 - No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes
fiscais credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário,
nos estabelecimentos, obras ou atividades públicas ou privadas.
Art. 137 - Mediante requisição do órgão fiscalizador, o agente credenciado
poderá ser acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora
se assim o fizer necessário.
Art. 138 - Aos agentes de proteção ambiental credenciados, além da
competência funcional, compete:
I - efetuar visitas e vistorias;
II - verificar a ocorrência da infração;
III - lavrar o auto correspondente, fornecendo cópia ao autuado;
IV - elaborar relatório de vistoria;
V - exercer atividade orientadora visando à proteção ambiental.
Art. 139 - A fiscalização e a aplicação de penalidades de que tratam este

Código dar-se-ão por meio de:
I - auto de constatação;
II - auto de infração;
III - auto de apreensão;
IV - auto de embargo;
V - auto de interdição;
VI - auto de demolição.
Parágrafo único - Os autos serão lavrados em três vias destinadas:
a) a primeira, ao autuado;
b) a segunda, ao processo administrativo;
c) a terceira, ao arquivo.
Art. 140 - Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente,
dele constando:
I - a qualificação da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo
endereço;
II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
III - o fundamento legal da autuação;
IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da
irregularidade;
V - nome, função e assinatura do autuante;
VI - prazo para apresentação da defesa.
Art. 141 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão
nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para determinação
da infração e do infrator.
Art. 142 - A assinatura do infrator ou seu representante não constitui
formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a
recusa constitui agravante, mas não impedirá a continuidade do processo.
Art. 143 - Do auto será intimado o infrator:
I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator, ou seu representante;
II - por via postal, fax, telex ou correio eletrônico, com prova de
recebimento;
III - por edital, nas demais circunstâncias.
Parágrafo único - O edital será publicado uma única vez, em órgão de
imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação, em locais públicos ou
meios de comunicação.
Art. 144 - São critérios a serem considerados no julgamento da infração:
I - a maior ou menor gravidade;
II - as circunstâncias atenuantes e as agravantes;
III - os antecedentes do infrator.
Parágrafo único: A transferência do bem para terceiros, não acarretará em
isenção de responsabilidade por parte do infrator, ficando o mesmo, autuado
e intimado a responder pelos danos, não sendo licenciada a obra ou atividade,
até que seja sanado o problema ambiental ou social, a continuidade da obra
pelo adquirente sem a autorização do órgão ambiental competente, implicará
em infração continuada, ficando o novo proprietário sujeito as penalidades
legais.
Art. 145 - São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea
reparação do dano, em conformidade com normas, critérios e especificações
determinadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo;
II - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação
a perigo iminente de degradação ambiental;
III - colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e
do controle ambiental;
IV - o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve;
V - menor grau de compreensão e escolaridade do infrator, não o isentando
das responsabilidades.
Art. 146 - São consideradas circunstâncias agravantes:
I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada;
II - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;
III - coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüência grave ao meio ambiente;
V - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver
conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;
VI - ter o infrator agido com dolo;
VII - atingir a infração áreas sob proteção legal.
VIII- coibir de qualquer maneira a fiscalização ou ameaçar agentes
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fiscalizadores.
Parágrafo único - No caso de infração continuada a pena de multa poderá
ser aplicada diariamente até a cessação da infração.
Art. 147 - Havendo concurso de circunstância atenuante e agravante, a
pena será aplicada levando-as em consideração, bem como, o conteúdo da
vontade do autor.
Capítulo II
DAS PENALIDADES
Art. 148 - Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes
penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:
I - advertência por escrito em que o infrator será intimado para fazer
cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
II - multa simples, diária ou cumulativa, sendo os seus valores fixados no
regulamento desta Lei e corrigidos periodicamente, sendo o mínimo de R$
150(cento e cinqüenta reais) e o máximo de R$50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de reais). A multa será fixada pelo tamanho do dano e quantidade de
itens da lei infringidos;
III - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres,
instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na
infração;
IV - embargo ou interdição temporária de atividade até correção da
irregularidade;
V - cassação de alvarás e licenças, e a conseqüente interdição definitiva do
estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelos órgãos competentes do
Executivo Municipal;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo
Município;
VII – proibição de contratar com a Administração Pública Municipal,
pelo período de até 03 (três) anos.
VIII - reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental
danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas
pelo órgão municipal competente;
IX - demolição;
X - prestação de serviços à comunidade, a serem definidos no julgamento
do caso.
§ 1º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações
de natureza diversa, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente às penas cominadas.
§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o
infrator das cominações civis e penais cabíveis.
§ 3º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, o
infrator é obrigado a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, afetados por sua atividade.
Art. 149- As penalidades poderão incidir sobre:
I - o autor material;
II - o mandante;
III - quem de qualquer modo concorra à prática ou dela se beneficie de
qualquer maneira.
Art. 150 - As penalidades previstas neste capítulo serão objeto de
regulamentação por meio de ato do Poder Executivo Municipal.
Art. 151 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prever
classificação e graduação das infrações e penalidades aplicáveis, fundamentado
nas previsibilidades desta lei e demais legislações pertinentes, considerando
essencialmente a especificidade de cada recurso ambiental.
Art. 152 - Os recursos captados através do pagamento das multas deverão
ser dirigidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, e utilizados em projetos
que visem a melhoria ou recuperação de áreas degradadas, contudo a
preservação do meio ambiente, e aquisição de aparelhos e equipamentos para
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR .
Seção I
DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS DE ANÁLISE
Art. 153 - A remuneração dos custos de análise dos processos de
Licenciamentos Ambientais será estipulada de acordo com o tipo de licença
solicitada e o porte do empreendimento a ser licenciado, e serão estabelecidos

de acordo com o Anexo II desta lei.
§ 1o. O enquadramento da atividade se dará segundo o seu porte, podendo
ser micro, pequeno, médio, grande ou excepcional porte conforme critérios de
classificação.
§ 2o. O empreendimento ou atividade será enquadrada nos parâmetros de
maior dimensão, mesmo que esse seja somente um dos itens atingidos dentre
três analisados.
§ 3o. Não havendo definição do porte pela dimensão, utilizar-se-á o
investimento total, que inclui o somatório total do investimento em
estruturação e capital de giro em moeda corrente do país.
§ 4o. Será cobrado a mais pela análise de estudo de impacto ambiental
(EIA) do empreendimento que exigir, o equivalente ao valor da Licença de
Localização referente ao porte do mesmo.
§ 5o. Será cobrado do empreendedor a vistoria de Reserva legal averbada
fora da propriedade de origem o correspondente ao valor de 50% (cinqüenta
por cento) do valor da LS.
§ 6º. Na emissão de certidões será cobrado o valor de 50% (cinqüenta por
cento) a mais, quando a reserva legal for fora da propriedade.
§ 7º. Somente haverá dispensa de licença para empreendimentos de micro
porte, em agricultura familiar, não irrigados em até no máximo de 30 (trinta)
hectares, desde que a propriedade esteja legal perante os requisitos ambientais.
Capítulo III
DOS RECURSOS
Art. 154 - O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 08 (oito) dias
contados da data de ciência da autuação.
I - Processo de contencioso administrativo em primeira instância.
Parágrafo único - A impugnação mencionará:
a) autoridade julgadora a quem é dirigida;
b) a qualificação do impugnante;
c) os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;
d) os meios de provas a que o impugnante pretenda produzir, expostos
os motivos que as justifiquem.
Art. 155 - Fica vedado reunir em uma só petição, impugnação ou recurso
referente a mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o
mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.
Art. 156 - O julgamento do processo administrativo, e os relativos ao
exercício do poder de polícia, serão de competência:
I - em primeira instância ao Contencioso nos processos que versarem
sobre toda e qualquer ação fiscal decorrente do exercício do poder de polícia.
II - em segunda instância administrativa, ao Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente em Câmara a ser convocada especificamente para o assunto.
§ 1º - Em primeira instância, o processo será julgado no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados da data da sua lavratura apresentada ou não a
defesa ou impugnação;
§ 2º - O Contencioso, dará ciência da decisão de primeira instância ao
sujeito passivo, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 08
(oito) dias contados da data de seu recebimento.
§ 3º - Em segunda instância, o COMDEMA proferirá a decisão no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento do
processo.
§ 4º - Sempre que o processo depender de diligência, este prazo passará
a ser contado a partir da conclusão daquela.
Art. 157 - O órgão municipal de fiscalização ambiental enviará
semestralmente relação dos procedimentos de infrações ambientais e
respectivas decisões ao setor com atribuições em Meio Ambiente do
Ministério Público Federal e do Estado da Comarca de Barreiras.
Art. 158 - Os valores de multas estabelecidos poderão ser reduzidos em
até 90% (noventa por cento), quando cumpridas todas as determinações
definidas.
Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 159 - São passíveis de licença ou autorização ambiental os
empreendimentos e atividades relacionados no Anexo I desta Lei.
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Art. 160 - As infrações são classificadas como leves, graves e gravíssimas,
observando-se a seguinte gradação para o valor das multas:
I - infrações leves: até R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
II - infrações graves: até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
III - infrações gravíssimas: até R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de
reais).
§ 1º - O enquadramento das infrações nas classes a que se refere o caput
deste artigo dar-se-á conforme o Anexo III desta Lei.
§ 2º - O Anexo IV deste Regulamento apresenta as penalidades cabíveis
para cada classe de infração mencionada no caput deste artigo.
§ 3º - Para definição do valor da multa a ser aplicada, conforme Anexo V
desta Lei, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes da
infração, sendo que o enquadramento na faixa de valor se dará pela combinação
dessas circunstâncias, predominando as agravantes.
§ 4º - O rol de infrações estabelecido no Anexo V desta Lei não é taxativa,
o que autoriza a autoridade competente a promover, o enquadramento de
infrações que dele não constarem, com base nas disposições do caput deste

artigo e do artigo anterior desta Lei.
Art. 161 – Quaisquer situações que estiverem acima das prerrogativas
resultantes da Resolução do CEPRAM no quesito referente à Licenciamento
de Empreendimentos, serão objeto de avaliação especifica do COMDEMA
respaldadas por Termo de Cooperação Técnica específico a ser pactuado
com os órgãos ambientais do Estado da Bahia e passiveis da emissão de
Resoluções do Conselho.
Art. 162 - O Poder Executivo providenciará as regulamentações necessárias
ao presente Código no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua
publicação.
Art. 163 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Lei n. 649/04.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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LEI Nº 922/2010, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010.
“Institui o novo Código Tributário e de Rendas do Município de Barreiras, Estado da Bahia e dá outras providências.”
PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Esta Lei institui o Código Tributário e de Rendas do Município
de Barreiras, no Estado da Bahia, que regula e disciplina, com fundamento na
Constituição Federal, Código Tributário Nacional, Leis Complementares,
Lei Orgânica do Município e Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano –
PDDU, o sistema tributário municipal e as normas aplicáveis no Município,
incluindo os direitos, garantias e obrigações dos contribuintes.
Art. 2° Aplicam-se as disposições deste Código aos sujeitos passivos de
obrigações tributárias, e a quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, privadas ou
públicas que, mesmo não sendo sujeitos passivos, relacionam-se com a Administração Pública em sua atividade de tributação, fiscalização e arrecadação
de tributos e rendas.
LIVRO I
DO ESTATUTO DO CONTRIBUINTE

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 3° Os direitos, garantias e obrigações dos contribuintes, estabelecidos neste Código, têm o objetivo de:
I - promover o bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte, baseado na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, visando capacitar o
Município dos recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições
constitucionais e legais;
II – prevenir e proteger o contribuinte ou responsável contra o exercício
abusivo do poder de fiscalizar, de lançar e de cobrar tributo instituído em lei;
III - assegurar a ampla defesa dos direitos do sujeito passivo de obrigação
tributária no âmbito do processo administrativo-fiscal em que tiver legítimo
interesse;
IV - assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de
orientação aos contribuintes;
V - assegurar uma forma lícita de apuração, declaração e recolhimento de
tributos previstos em leis.
VI - assegurar o regular exercício da fiscalização tributária.
TÍTULO II
DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRIBUINTES
Art. 4° São direitos do contribuinte:
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I - o adequado e eficaz atendimento pelos órgãos e unidades da Prefeitura
Municipal;
II - a igualdade de tratamento, com respeito e civilidade, em qualquer
repartição pública do Município;
III - a identificação do servidor nas repartições públicas e nas ações
fiscais;
IV - o acesso a dados e informações, pessoais e econômicas, que a seu
respeito constem em qualquer fichário ou registro, informatizado ou não, dos
órgãos da Administração Tributária, na forma do regulamento;
V - a eliminação completa dos registros de dados falsos ou obtidos por
meios ilícitos;
VI - a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de
dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados;
VII - a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres
constantes de registros ou autos de procedimentos de seu interesse em poder
da Administração Pública, salvo se a informação solicitada estiver protegida
por sigilo, observada a legislação pertinente;
VIII - a efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos
administrativos;
IX - o recebimento de comprovante descritivo dos bens, mercadorias,
livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos entregues à fiscalização ou por ela apreendidos;
X - a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir
notificação por escrito;
XI - a informação sobre os prazos de pagamento e reduções de multas,
quando autuado;
XII - a não-obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação
e o exercício do direito de defesa, se assim o desejar;
XIII - a ciência formal da tramitação de processo administrativo-fiscal de
que seja parte, a vista do mesmo na repartição fiscal e a obtenção de cópias
dos autos, mediante ressarcimento dos custos da reprodução;
XIV - a preservação, pela administração tributária, do sigilo de seus negócios, documentos e operações, exceto nas hipóteses previstas na lei;
XV - o encaminhamento, sem qualquer ônus, de petição contra ilegalidade
ou abuso de poder ou para defesa de seus direitos;
XVI – o direito à indenização, na forma do regulamento, se uma isenção
concedida por prazo certo de tempo for extinta ou revogada antes do decurso
do prazo previsto na Lei que a concedeu;
XVII – a prioridade na tramitação de quaisquer processos administrativo-fiscais, quando requerer e comprovar as seguintes condições:
a) possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) ser portador de deficiência física ou mental;
c) ser portador de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após o início do processo.
Art. 5° São garantias do contribuinte:
I - a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributo e de multa
não previstos em lei;
II - a faculdade de corrigir obrigação tributária, antes de iniciado o procedimento fiscal, mediante prévia autorização do fisco e observada a legislação
aplicável, em prazo compatível e razoável;
III - a presunção relativa da verdade nos lançamentos contidos em seus
livros e documentos contábeis ou fiscais, quando fundamentados em documentação hábil;
IV - a obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
duplo grau de recurso no contencioso administrativo-tributário, ressalvado
os casos de instância única previstos em lei;
V - a inexigibilidade de visto em documento de arrecadação utilizado para
o pagamento de tributo fora do prazo.
VI – a não imputação de multas e juros, pelos Órgãos Julgadores, quando
ficar comprovado, que o sujeito passivo não deu causa ao fato;
VII – a não imputação de penalidades aos que, enquanto prevalecer o
entendimento, tiverem recolhido o tributo nos prazos fixados na legislação ou

adotarem procedimentos:
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de
última instância administrativa, proferida em processo fiscal, se parte interessada;
b) de acordo com interpretação fiscal constante de atos normativos e
pareceres emitidos pelas autoridades fazendárias competentes.
Art. 6° São obrigações do contribuinte:
I - o tratamento, com respeito e civilidade, aos servidores municipais;
II - a sua identificação, do sócio, diretor, administrador ou representante
nas repartições administrativas e fazendárias e nas ações fiscais;
III - o fornecimento de condições de segurança e local adequado em seu
estabelecimento, para a execução dos procedimentos de fiscalização;
IV - a apuração, declaração e recolhimento do tributo devido, na forma e
prazo previstos na legislação;
V - a apresentação em ordem, quando solicitados, no prazo estabelecido
na legislação, de bens, mercadorias, informações, livros, documentos, impressos, papéis, programas de computador ou arquivos eletrônicos;
VI - a manutenção em ordem, pelo prazo previsto na legislação, de livros,
documentos, impressos e registros eletrônicos relativos aos tributos;
VII - a manutenção, junto à repartição fiscal, de suas informações cadastrais atualizadas, tais como as relativas ao imóvel, ao estabelecimento, aos
sócios, diretores, administradores e procuradores.
Art. 7° Os direitos, as garantias e as obrigações previstas neste Livro não
excluem outros decorrentes de tratados ou convenções, da legislação ordinária, de regulamentos ou outros atos normativos expedidos pelas autoridades
competentes, bem como os que derivem da analogia e dos princípios gerais do
direito.
TÍTULO III
DOS DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 8° A Administração Tributária atuará em obediência aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público, eficiência e motivação dos atos administrativos.
Art. 9° Cabe ainda à Administração Tributária:
I - implantar um serviço gratuito e permanente de orientação e informação ao contribuinte;
II - realizar campanha educativa com o objetivo de orientar o contribuinte
sobre seus direitos e deveres;
III - implantar programa periódico de educação tributária, bem como
programa periódico de treinamento para os servidores das áreas de tributação, arrecadação e fiscalização.
CAPÍTULO II
DAS AÇÕES FISCAIS
Art. 10. A execução de trabalhos de auditoria fiscal e fiscalização poderão
ser precedidas de emissão de ordem de serviço ou outro ato administrativo
autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais, exceto nos casos
de extrema urgência, tais como flagrante infracional, continuidade de ação
fiscal iniciada em outro contribuinte ou apuração de denúncia, nos quais
adotar-se-ão, de imediato, as providências garantidoras da ação fiscal, devendo ser legitimado o ato no prazo máximo de 05 (cinco) dias.
§ 1° A ordem de serviço ou o ato administrativo referido no “caput”
conterá a identificação dos Agentes Fiscais encarregados de sua execução, a
autoridade responsável por sua emissão, o contribuinte ou local onde será
executada, os trabalhos que serão desenvolvidos e o número do telefone onde
poderão ser obtidas informações necessárias à confirmação de sua autenticidade.
§ 2° A publicidade da ordem de fiscalização ou de outro ato administrativo autorizando a execução de quaisquer procedimentos fiscais se fará nos
mesmos locais onde se publica as normas legais.
Art. 11. A Fazenda Municipal não emitirá ordem de serviço ou outro ato
administrativo autorizando procedimentos fiscais fundamentado exclusiva-
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mente em denúncia anônima quando:
I - não for possível identificar com absoluta segurança o contribuinte
supostamente infrator;
II - for genérica ou vaga em relação à infração supostamente cometida;
III - não estiver acompanhada de indícios de autoria e de comprovação da
prática da infração;
IV - deixe transparecer objetivo diverso do enunciado, tal como vingança
pessoal do denunciante ou tentativa de prejudicar concorrente comercial.
Art. 12. A notificação do início da ação fiscal será feita mediante a entrega
de uma das vias do Termo de Início de Ação Fiscal - TAF.
§ 1º A recusa em assinar o comprovante do recebimento da notificação ou
a ausência, no estabelecimento de contribuinte, de pessoa com poderes para
fazê-lo será certificada pela autoridade fiscal e não obstará o início dos procedimentos de fiscalização.
§ 2º Na hipótese de recusa ou de ausência do contribuinte, de seu representante legal ou de preposto com poderes de gestão, a notificação será
lavrada e enviada por via postal, fac-símile ou e-mail, através de aviso de
recebimento para o endereço do contribuinte ou de quaisquer de seus sócios,
dirigentes ou administradores, a critério da Fazenda Municipal;
§ 3° Na impossibilidade de aplicação do disposto no item anterior ou se
ocorrer a devolução por quaisquer motivos, a intimação se fará por edital.
Art. 13. Os livros, documentos, impressos, papéis, arquivos eletrônicos,
programas de computador ou bens e mercadorias, apreendidos ou entregues
pelo contribuinte, excetuados aqueles que constituam prova de infração à
legislação tributária, serão devolvidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias
contados do início dos procedimentos de fiscalização.
§ 1º O disposto no “caput” aplica-se somente aos casos em que a conclusão dos trabalhos fiscais dependa exclusivamente das informações constantes nos elementos apreendidos ou entregues, tornando desnecessárias outras
verificações.
§ 2º O prazo fixado no “caput” poderá ser prorrogado pela autoridade
que determinou a sua realização, mediante requisição fundamentada do Agente Fiscal responsável pelos trabalhos pelo prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, exceto nos casos de fiscalização especial.
§ 3º Mediante requisição, serão fornecidas aos contribuintes cópias de
livros, documentos, impressos, papéis, arquivos eletrônicos ou programas
de computador apreendidos ou entregues.
CAPÍTULO III
DAS CONSULTAS
Art. 14. A resposta à consulta escrita relativa a tributo, que contenha
dados exatos e verdadeiros, que não seja meramente protelatória e que não
tenha sido formulada após início de ação fiscal, será dada no prazo máximo de
30 (trinta) dias após a entrega do pedido devidamente instruído.
§ 1º O prazo fixado no “caput” poderá ser prorrogado, mediante requisição fundamentada a Coordenadoria de Administração Tributária ou órgão
com função equivalente;
§ 2º As diligências ou os pedidos de informação solicitados pelo órgão
fazendário responsável pela resposta suspenderão, até o respectivo atendimento, o prazo de que trata este artigo.
§ 3º A apresentação de consulta pelo contribuinte impede, até o término
do prazo fixado na resposta, o início de qualquer procedimento fiscal destinado à apuração de infração relacionada com a matéria consultada.
§ 4º A consulta que tratar de exigência de tributo, se este for considerado
devido, não afasta a incidência de atualização monetária e dos demais acréscimos previstos em lei;
§ 5° Não produzirá nenhum efeito a consulta formulada quando o fato já
houver sido objeto de decisão anterior, proferida em consulta ou litígio, ainda
não modificada, em que tenha sido parte o consulente.
CAPÍTULO IV
DAS CERTIDÕES
Art. 15. As certidões serão fornecidas no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis após a formalização do pedido devidamente instruído, vedada, em qual-

quer caso, a exigência de requisitos não previstos ou amparados em lei.
Art. 16. A certidão verbo ad verbum, positiva com efeitos de negativa,
será fornecida pela Fazenda Municipal e dela constará a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
CAPÍTULO V
OUTRAS DISPOSIÇÕES
Art. 17. A autoridade fiscal, tomando conhecimento de fatos diversos dos
consignados nos registros sobre o contribuinte, poderá efetuar de ofício a
alteração da informação incorreta, incompleta, dúbia ou desatualizada.
Art. 18. A constatação de prática de ato ilegal por parte dos órgãos
fazendários não afastará a responsabilidade funcional da autoridade que o
tenha dado causa, ainda que agindo por delegação de competência.
Art. 19. No julgamento do contencioso administrativo-tributário, a decisão será fundamentada em seus aspectos de fato e de direito, sob pena de
nulidade absoluta da decisão desfavorável ao contribuinte.
LIVRO SEGUNDO
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO E A ARRECADAÇÃO
Art. 20. Para efeito da legislação tributária municipal consideram-se sujeitos passivos de obrigações tributárias:
I - as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que
exerçam atividades no Município, 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 sociedades não-personificadas;
IV – os empresários e os microempresários individuais;
V - os consórcios de empresas e os condomínios residenciais e os não
residenciais;
VI - as pessoas físicas que tenham relação direta com o fato gerador de
tributos, inclusive os profissionais autônomos.
§ 1º Profissional autônomo é a pessoa física que execute prestação de
serviço em caráter pessoal, classificado como:
I - profissional liberal, aquele que realiza trabalho ou ocupação intelectual, científica, técnica ou artística, de nível superior ou a este equiparado, com
objetivo de lucro ou remuneração;
II - profissional não liberal, aquele de nível não superior, que desenvolva
atividade lucrativa de forma autônoma.
§ 2º Não se considera de caráter pessoal a prestação de serviços realizada:
I - por profissional autônomo utilizando empregado da mesma qualificação profissional ou semelhante, ainda que de nível educacional diferente;
II - por pessoa física através de associações, sociedades ou fundações;
III - por empresário individual com inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ.
TÍTULO II
DO CADASTRO FISCAL DO MUNICÍPIO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 21. 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;
III - Cadastro Simplificado.
§ 1° O cadastro imobiliário tem por finalidade inscrever todas as unidades imobiliárias urbanas e rurais existentes no Município, independentemente da sua categoria de uso ou da incidência da tributação
§ 2° O cadastro geral de atividades tem por objetivo o registro de dados
de pessoa física ou jurídica que:
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I - desenvolva atividade econômica, associativa, cooperativa e congênere;
II – seja sujeito passivo de obrigação tributária municipal, exceto vinculada ao cadastro imobiliário;
III – esteja subordinada a concessão de alvará de licença.
§ 3° O cadastro simplificado tem por finalidade inscrever:
I - os condomínios residenciais e não residenciais;
II - as obras de construção civil;
III - os sujeitos passivos de obrigações tributárias sem estabelecimento
neste Município.
IV - as pessoas jurídicas de reduzido movimento econômico, conforme
definido em Ato do Poder Executivo.
V - as pessoas físicas ou jurídicas vinculadas ao recolhimento de rendas
municipais.
§ 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.

far-se-á, sempre, a inscrição em nome do proprietário da edificação, anotando-se o nome do proprietário do terreno.
§ 2º Para os efeitos deste artigo, poderão ser utilizadas, além das provas
comuns de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, Alvará de Licença
para construção, comprovante de fornecimento de serviços ou outros documentos especificados em Regulamento.
§ 3° Quando ocorrer o desaparecimento da edificação, o terreno será
inscrito em nome do seu proprietário, conservando-se para a área correspondente o mesmo número de inscrição.
Art. 29. Mesmo as edificações que não obedeçam às normas vigentes
serão inscritas no cadastro imobiliário, para efeito de incidência do imposto,
não gerando, entretanto, quaisquer direitos ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.
Art. 30. Os atos administrativos, emitidos por qualquer órgão municipal,
que envolvem imóveis devem indicar, obrigatoriamente, o número da respectiva inscrição imobiliária.
Art. 31. Havendo programa de recadastramento imobiliário, o sujeito
passivo fica obrigado a prestar informações relativas ao seu imóvel, na forma
definida em Regulamento.

Art. 22. Todo aquele que possuir inscrição no cadastro fiscal fica obrigado a comunicar as alterações dos dados constantes da ficha cadastral, sob as
penas previstas nesta Lei.
Parágrafo único. As declarações prestadas pelo contribuinte ou responsável são de sua inteira responsabilidade, não implicando na aceitação pela
Administração Tributária, que poderá revê-las a qualquer época.
Art. 23. 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.
Art. 24. O Município poderá celebrar convênios com outras pessoas de
direito público ou de direito privado visando à utilização recíproca de dados
e elementos disponíveis nos respectivos cadastros.
Art. 25. Ato do Poder Executivo disciplinará a estrutura, organização e
funcionamento do cadastro fiscal, observado o disposto nesta Lei.

SEÇÃO II
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO

CAPÍTULO II
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
Art. 26. Serão obrigatoriamente inscritas no cadastro imobiliário todas as
unidades imobiliárias autônomas urbanas e rurais existentes neste Município, mesmo as imunes ou isentas.
§ 1° Para efeito de inscrição no cadastro, considera-se unidade imobiliária
autônoma aquela delimitada que permite uma ocupação ou utilização privativa e tenha acesso independente, mesmo quando o acesso principal seja por
meio de áreas de circulação comum a todos.
§ 2° Para a caracterização da unidade imobiliária, deverá ser considerada
a situação de fato do imóvel, coincidindo ou não com a descrita no respectivo
título de propriedade, domínio ou posse, ou no cadastro.
§ 3º A Administração Tributária poderá promover, de ofício, o desmembramento de unidade imobiliária considerada autônoma.
§ 4º A inscrição ou alteração de dados da unidade imobiliária será requerida pelo contribuinte em petição constando as áreas do terreno e da edificação, o uso, as plantas de situação e localização, o título de propriedade,
domínio ou posse e outros elementos julgados necessários em ato administrativo do Poder Executivo.
Parágrafo único. A inscrição ou alteração será efetuada de ofício se
constatado o descumprimento da obrigação prevista no caput, aplicando-se
ao infrator as penalidades correspondentes.
Art. 27. No caso de loteamento ou edificação em condomínio, as inscrições desmembradas guardarão vinculação com a inscrição que lhes deu origem.
Art. 28. Far-se-á, sempre, a inscrição da unidade imobiliária autônoma
em nome do proprietário do imóvel, do titular do domínio útil ou do possuidor.
§ 1° Quando o terreno e a edificação pertencerem a pessoas diferentes

Art. 32. O cancelamento da inscrição cadastral da unidade imobiliária darse-á a requerimento do contribuinte ou de ofício, nas seguintes situações:
I - erro de lançamento que justifique o cancelamento;
II - remembramento de lotes em loteamento já aprovado e inscrito, após
despacho do órgão competente;
III - remembramento de unidades imobiliárias autônomas inscritas, após
despacho do órgão competente;
IV - alteração de unidades imobiliárias autônomas que justifique o cancelamento, após despacho do órgão competente;
V - alteração promovida na unidade imobiliária pela incorporação ou
construção, de que resultem novas unidades imobiliárias autônomas.
CAPÍTULO III
DO CADASTRO DE ATIVIDADES
SEÇÃO I
DA INSCRIÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
Art. 33. Toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
ainda que imune ou isenta, sujeita à obrigação tributária principal ou acessória ou que exerça atividade no Município, fica obrigada a requerer sua inscrição e alterações no Cadastro Fiscal do Município, no prazo estabelecido no
art. 23 desta Lei e de acordo com as formalidades estabelecidas em ato do
Poder Executivo.
§ 1° Quando se tratar de empreendedor individual, micro e pequena
empresa definidos em legislação federal própria:
I - será emitido Alvará de Licença Provisório, válido por até 180 dias que
permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato
de registro, quando o grau de risco da atividade não for considera do alto,
conforme definido em regulamento;
II - sendo o grau de risco da atividade considerado alto, o Alvará de
Licença será concedido após a vistoria inicial das instalações consubstanciadas no alvará, decorrente das atividades sujeitas à fiscalização Municipal nas
suas zonas urbana e rural, mediante o recolhimento da respectiva taxa.
§ 2° O Alvará de Licença Provisório será emitido:
I - acompanhado de informações concernentes aos requisitos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social,
para efeito de cumprimento das normas municipais;
II – mediante a assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade por
parte do responsável legal pela atividade, pelo qual este firmará compromisso, sob as penas da lei, de observar, no prazo indicado, os requisitos de que
trata o inciso anterior;
§3º O Poder Executivo definirá, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar
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da publicação desta Lei Complementar, as atividades cujo grau de risco seja
considerado alto e que exigirão vistoria prévia.
§ 4° A inscrição das pessoas vinculadas ao recolhimento de rendas municipais se dará a requerimento do interessado ou de ofício, conforme estabelecido em regulamento.
Art. 34. A inscrição será feita de ofício, quando a pessoa física ou jurídica
descumprir o previsto no art. 33, desta Lei, e desde que satisfaça a, pelo
menos, uma das situações descritas nos incisos I e II ou, pelo menos, uma das
situações descritas nos incisos III, IV e V, combinada com uma das situações
dos incisos I e II:
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 da união e/ou estadual;
V – permanência ou ânimo de permanecer no Município, para exploração
econômica de atividades de prestação de serviços, 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. 35. Considera-se inscrito, a título precário:
I - aquele que não obtiver resposta da autoridade administrativa, após 30
(trinta) dias do seu pedido de inscrição, salvo se a pendência for por culpa do
requerente.
II – o contribuinte que, exercendo atividade sem inscrição cadastral, for
autuado, e enquanto não efetivar sua inscrição.
Art. 36. O contribuinte que se encontrar exercendo atividade sem inscrição cadastral será autuado pela infração e terá o prazo de 03 (três) dias para
requerer sua inscrição.
Art. 37. O descumprimento do prazo mencionado no artigo anterior ou o
indeferimento da inscrição implicará na interdição do estabelecimento pela
autoridade administrativa, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.
Art. 38. A inscrição das pessoas vinculadas ao recolhimento de rendas
municipais se dará a requerimento do interessado ou de ofício, conforme
estabelecido em regulamento.
SEÇÃO II
DA BAIXA, SUSPENSÃO E INATIVIDADE DE INSCRIÇÃO
Art. 39. Quando do encerramento da atividade é obrigatório o pedido de
baixa pelo sujeito passivo, no prazo de até 30 (trinta) dias.
Art. 40. Far-se-á a baixa da inscrição a requerimento do contribuinte
interessado ou seu mandatário.
I - a requerimento do contribuinte interessado ou seu mandatário;
II - de ofício, nas hipóteses definidas em Ato do Poder Executivo.
§ 1° O pedido de baixa, quando de iniciativa do contribuinte, somente
será decidido após o pronunciamento da repartição fiscalizadora.
§ 2° Salvo os casos de depósito do valor do débito apurado e de decadência ou prescrição, não poderá ser concedida a baixa da inscrição cadastral do
contribuinte em débito.
Art. 41. Dar-se-á a suspensão da inscrição:
I – a requerimento do contribuinte, quando:
a) do pedido de baixa até o pronunciamento final da Administração Tributária;
b) não for exercer, em período determinado, suas atividades.
II – de ofício, quando:
a) não estiver exercendo sua atividade no endereço informado no cadastro;
b) estiver exercendo atividade não autorizada pelo Município;
c) não se recadastrar, quando assim determinar ato de Poder Executivo.
Parágrafo único. Salvo os casos de depósito do valor do débito apurado
e de decadência ou prescrição, não poderá ser concedida a suspensão da
inscrição cadastral do contribuinte em débito.

Art. 42. A suspensão de ofício sujeitará o contribuinte as seguintes sanções:
I – não gozar de qualquer benefício fiscal;
II – não será atendido nos pedidos de:
a) Certidão Negativa de Débito e Certidão Positiva com Efeito de Negativa;
b) autorização para impressão de documentos fiscais;
c) autenticação de documentos fiscais;
d) abertura de filial;
e) constituição de nova empresa na qual participe sócio ou o próprio
contribuinte.
Art. 43. Dar-se-á a inatividade da inscrição, com publicação através de
edital, quando o contribuinte não apresentar recolhimento de tributos ou
declaração da falta de movimento tributável por período superior a 02 (dois)
anos.
Art. 44. A inatividade da inscrição sujeita o contribuinte às sanções
indicadas no art. 42, desta Lei, além de tornar inidôneos os documentos
fiscais, por ele emitido a partir da publicação do edital.
TÍTULO III
DAS ISENÇÕES MUNICIPAIS FISCAIS
Art. 45. Compete ao Chefe do Poder Executivo apresentar proposta
para concessão de isenção ou incentivos fiscais de quaisquer dos tributos de
competência do Município.
§ 1º A isenção ou incentivos fiscais serão concedidos a prazo certo,
exceto os previstos nesta Lei.
§ 2º O prazo de concessão do benefício não poderá ultrapassar o mandato do Chefe do Poder Executivo que o propôs, exceto nos casos de benefícios
fiscais para implantação ou instalação de novas empresas no Município,
desde que atendidas as condições estabelecidas em lei específica.
§ 3º Lei específica graduará a alíquota e o prazo do benefício, de acordo
com a capacidade de geração de emprego, a capacidade de geração de valor
adicionado e a não degradação do meio ambiente.
§ 4º Ficam revogadas todas as isenções que não atendam aos critérios
constantes nesta Lei.
TÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
CAPÍTULO I
DAS INFRAÇÕES
Art. 46. 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.
Art. 47. As infrações serão apuradas mediante procedimento administrativo fiscal.
CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES
SEÇÃO I
DAS ESPÉCIES DAS PENALIDADES
Art. 48. As infrações serão punidas com as seguintes penas, aplicáveis
separadas 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;
VI – interdição do estabelecimento ou da obra;
VII – apreensão das mercadorias, do veículo ou do objeto da publicidade;
VIII - cassação de regimes ou controles especiais estabelecidos em bene-
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fício de contribuintes ou de outras pessoas;
IX - cassação de beneficio de isenção, remissão, regimes ou controles
especiais e outros;
X – proibição de transacionar com as repartições, autarquias ou empresas
Municipais.
SEÇÃO II
DA APLICAÇÃO E GRADUAÇÃO DAS PENALIDADES
Art. 49. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica
estabelecida para a infração, majorando-a em razão de circunstâncias agravantes, provadas no respectivo processo.
§ 1º São circunstâncias agravantes:
I - a reincidência;
II – o indício de sonegação;
III - a apropriação indébita;
IV - a fraude;
VIII - o conluio.
§ 2º A majoração da pena obedecerá aos seguintes critérios:
I - ocorrendo reincidência, a pena básica será aumentada em até 10% (dez
por cento);
II - nos demais casos do parágrafo anterior, a pena básica será aumentada
em até 20% (vinte por cento).
Art. 50. Caracteriza-se como reincidência a prática repetida da 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.
Art. 51. Caracteriza-se o indicio de sonegação:
I – a prestação de declaração falsa ou a omissão, total ou parcial, de
informação com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento
de tributos;
II – a inserção de informação ou dados inexatos ou a omissão de receitas,
faturamentos ou rendimentos e de operações de qualquer natureza em documentos ou livros fiscais com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributos;
III – a alteração de faturas e quaisquer documentos relativos a operações
mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Municipal;
IV – o fornecimento ou emissão de documentos graciosos ou alterar
despesas, com o objetivo de obter dedução indevida de tributos;
§ 1° A majoração da pena por indicio de sonegação não prejudica a aplicação de sanções administrativas cabíveis.
§ 2° Caracterizado e provado o indício de sonegação, a Secretaria de
Finanças, após o julgamento administrativo, remeterá os documentos à Procuradoria do Município para a promoção da representação criminal contra o
sujeito passivo.
Art. 52. Não serão aplicadas penalidades aos que, enquanto prevalecer o
entendimento, tiverem pago o tributo ou adotarem procedimentos:
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 e
pareceres emitidos pelas autoridades fazendárias competentes.
Art. 53. A aplicação da pena e o seu cumprimento não dispensam, em
caso algum, o pagamento do tributo devido, nem prejudicam a aplicação das
penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação.
TÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 54. O processo fiscal compreende o procedimento administrativo
destinado a:
I - apurar infrações à legislação tributária municipal;

II - decidir consulta para esclarecimento de dúvidas relativas ao entendimento e aplicação da legislação tributária;
III - julgar 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
Art. 55. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, numeradas e
rubricadas todas as folhas dos autos, em ordem cronológica de eventos e
juntada.
Parágrafo único. 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.
SEÇÃO III
DOS PRAZOS
Art. 56. 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.
CAPÍTULO II
DA INTIMAÇÃO
Art. 57. Far-se-á a intimação:
I – pessoalmente, pelo autor do procedimento, provada com a assinatura
do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto legal.
II - por via postal, com prova de recebimento;
III - por edital, publicado uma vez em órgão da imprensa ou afixado em
dependência, franqueada ao público, da repartição encarregada da intimação.
Parágrafo único. Em caso de recusa do sujeito passivo em assinar a
intimação, o atuante deverá declarar o fato no corpo do documento, posteriormente publica-se.
Art. 58. 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;
III - 15 (quinze) 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 à intimação, na forma do inciso III do art. 57,
combinado com o inciso III deste artigo.
Art. 59. A ciência dos despachos e decisão dos órgãos preparadores e
julgadores dar-se-á por intimação pessoal.
§ 1º - Não sendo possível a intimação pessoal do contribuinte, poderá ser
ela ser feita na pessoa de seu mandatário com poderes suficientes, ou prepostos idôneos.
§ 2° - Os despachos interlocutórios que não afetam a defesa do contribuinte independem de intimação.
§ 3° - Quando em um mesmo processo, for interessado mais de um
contribuinte, em relação a cada um deles serão atendidos os requisitos fixados
nesta seção para as intimações.
Art. 60. 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, a indicação do seu cargo ou função e o
número da matrícula.
CAPÍTULO III
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DO PROCEDIMENTO FISCAL
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 61. O procedimento fiscal terá início com:
I - a lavratura do termo de início de ação fiscal, 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;
III - a lavratura de termo de apreensão de mercadorias, notas fiscais,
livros ou quaisquer documentos em uso ou já arquivados.
§ 1º. O termo de iniciação fiscal será submetido à assinatura do sujeito
passivo, seu representante ou preposto.
§ 2º. O prazo para apresentação da documentação requisitada é de 05
(cinco) dias após a intimação, salvo se ocorrer algum motivo que justifique a
não apresentação, o que deverá ser feito por escrito.
Art. 62. 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 II
DA FORMALIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art. 63. A exigência do crédito tributário será formalizada em notificação
de lançamento ou auto de infração, distintos para cada tributo.
Art. 64. 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.
SEÇÃO III
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Art. 65. A notificação de lançamento será feita pelo órgão indicado em ato
do Poder Executivo.
§ 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 IV
DO AUTO DE INFRAÇÃO
Art. 66. 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 - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugnála no prazo de 15 (quinze) dias;
VI- a assinatura do atuante, a indicação de seu cargo ou função e o número
da matrícula.
§ 1º O auto de infração será submetido à assinatura do autuado, seu
representante ou preposto.
§ 2º No caso de recusa, após declaração escrita do fato, a intimação será

efetuada na forma prevista nesta Lei.
Art. 67. As alterações no auto de infração, resultantes de informações
fiscais, diligências ou perícias, serão consignadas em termo complementar,
cuja cópia será entregue ao autuado.
Art. 68. Durante o prazo para impugnação ou recurso será facultado ao
autuado ou ao seu mandatário vistas ao processo no recinto da repartição.
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.
SEÇÃO V
DA IMPUGNAÇÃO
Art. 69. A impugnação da exigência do crédito tributário, que instaura a
fase contenciosa do processo administrativo fiscal, deve ser apresentada à
repartição preparadora no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência do
impugnante.
Parágrafo único. A impugnação será formulada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar.
Art. 70. Recebida a impugnação informados os antecedentes fiscais do
autuado, o processo será encaminhado ao autor da peça fiscal, que representará réplica as razões da impugnação, quando solicitará a manutenção, alteração ou anulação da peça fiscal, encaminhando-o à autoridade julgadora competente para julgamento.
§ 1° - O autor da peça fiscal, ou seu substituto designado, independentemente de determinação, poderá realizar os exames e diligências que julgar
convenientes para esclarecimento do processo.
§ 2º - Ocorrendo a apuração de fatos novos, revisão do auto de infração
ou de juntada de documentos pelo replicante, este notificará o autuado, reabrindo-lhe novo prazo para se manifestar nos autos.
Art. 71. Decorrido o prazo para impugnação, sem que o contribuinte a
tenha apresentado, será ele considerado revel, lavrando-se respectivo termo
declaratório de revelia e julgado como tal pela autoridade de 1a instância,
permanecendo o processo no órgão competente de controle, por 15 (quinze)
dias, contados da notificação do autuado, para o pagamento ou recurso, na
forma do parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Da decisão proferida em processo julgado à revelia em
Primeira Instância, caberá recurso para exame, exclusivamente, de matéria
relativa ao direito, sendo apreciadas apenas as provas documentais apresentadas.
CAPÍTULO IV
DO JULGAMENTO e RECURSOS
SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 72. O julgamento do processo administrativo fiscal compete:
I - em primeira instância, ao Secretário de Finanças;
II - em segunda instância, ao Conselho Municipal de Contribuintes.
Art. 73. O despacho saneador observará o cumprimento dos aspectos
formais do auto de infração, entre outros, visando a boa apreciação do processo.
Art. 74. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentados legais, conclusão e ordem de intimação.
Parágrafo único. O órgão preparador dará “ciência” da decisão ao contribuinte, intimando, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 15 (quinze)
dias, na forma do disposto nos artigos 59 e 57.
Art. 75. O Conselho Municipal de Contribuintes terá sua organização e
funcionamento definido em ato do Poder Executivo.
§ 1º. Será composto de um Presidente e 04 (quatro) conselheiros, sendo
02 (dois) representantes do Poder Executivo e 02 (dois) representantes dos
contribuintes, todos de nível superior e experiência em matéria tributária.
§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes será nomeado pelo Prefeito Municipal, por indicação do Secretário de Finanças.
§ 3º. Enquanto não instalado o Conselho Municipal de Contribuintes o
julgamento de segunda instância será realizado pelo Prefeito Municipal, com
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auxílio da Procuradoria Jurídica.
§ 4º. Cabe recurso administrativo dirigido ao Conselho Municipal de
Contribuintes ou a autoridade que lhe fizer às vezes no prazo de 15 (quinze
dias) contado da ciência da decisão de primeira instância.
Art .76. Compete ao Prefeito Municipal decidir sobre as propostas de
equidade.
SEÇÃO II
DA EFICÁCIA E EXECUÇÃO DAS DECISÕES
Art. 77. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem
que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância, vencido o prazo da intimação.
Parágrafo único. Será também definitiva a decisão de primeira instância,
na parte que não for objeto de recurso voluntário.
Art. 78. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida
no prazo de 15 (quinze) 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 15 (quinze) dias, a propositura de ação judicial.
§ 2º Se o valor depositado não for suficiente para cobrir o crédito tributário, aplicar-se-á a cobrança do remanescente cumprindo-se o disposto no
“caput” deste artigo.
§ 3º Se o valor exceder ao exigido, a autoridade promoverá a restituição ou
compensação da quantia excedente, na forma do art. 84 desta Lei.
CAPÍTULO V
DO PROCESSO DE CONSULTA
Art. 79. 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.
§ 1º. Os órgãos da administração pública e as entidades representativas
de categorias econômicas ou profissionais também poderão formular consulta.
§ 2º. A decisão a ser proferida no Processo Administrativo de Consulta,
seja de primeira ou segunda instância será sempre precedida de Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria do Município.
Art. 80. A consulta será decidida no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 81. 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.
Art. 82. Será considerada inepta e não produzirá efeitos 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;
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 tipificado 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 inépcia da consulta.
§ 2º Não cabe recurso da decisão que declarar a consulta inepta.
Art. 83. 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.

Parágrafo único. A decisão a ser proferida nos autos do Processo Administrativo de Consulta compete ao Secretário de Finanças, cabendo recurso
administrativo dirigido ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias
contado da data da ciência da decisão
CAPÍTULO VI
DA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Art. 84. A restituição e compensação de tributos municipais, quando não
procedida de ofício, deverá ser requerida pelo interessado.
§ 1º Nos casos de pagamento indevido de tributos municipais, é facultada
ao contribuinte a compensação deste valor no recolhimento do mesmo tributo, correspondente a períodos subseqüentes, exceto para os tributos lançados por período certo de tempo.
§ 2º Ato do Poder Executivo disciplinará o procedimento administrativo
da restituição e compensação por Decreto ou Lei.
CAPÍTULO VII
DA NULIDADE
Art 85. 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.
Art. 86. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependa ou seja conseqüência.
Art. 87. A autoridade administrativa, ao declarar a nulidade, indicará
quais os atos atingidos, ordenando as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 88. As incorreções, omissões e inexatidões materiais diferentes das
previstas no art. 85, 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.
Art. 89. São competentes para declarar a nulidade:
I - a autoridade preparadora, com relação aos atos de sua competência;
II - a autoridade julgadora.
Parágrafo único. A declaração de nulidade deverá ser arrazoada e fundamentada.
CAPÍTULO VIII
DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES
Art. 90. A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial contra lançamento tributário importará em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Art. 91. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança do tributo, poderá ser instaurado procedimento fiscal contra
o sujeito passivo favorecido pela decisão e lançado o crédito tributário, se
houver, sem que seja inscrito em dívida ativa, até que haja decisão favorável
ao fisco.
TÍTULO VI
DA ARRECADAÇÃO
SEÇÃO I
DO CALENDÁRIO FISCAL
Art. 92. O Chefe do Poder Executivo disciplinará a forma e o prazo para
o recolhimento dos tributos municipais e dos preços públicos.
Parágrafo único. No caso da data de recolhimento de qualquer tributo
ou preço público ocorrer em dia não útil, do órgão competente para expedir o
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documento de arrecadação ou dos estabelecimentos arrecadadores, o prazo
para pagamento ocorrerá no ultimo dia útil que antecede a data do vencimento
originário.
SEÇÃO II
DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
Art. 93. 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 à atualização monetária
do débito e aos seguintes acréscimos legais:
I - multa de mora;
II - juros de mora
III - multa de infração:
a) penalidade básica;
b) pena majorada.
§ 1º A atualização monetária que incide sobre todos os tributos vencidos,
inclusive parcelas de débitos fiscais consolidados e tributos cujo pagamento
for parcelado, será aplicada, anualmente, de acordo com a variação do Índice
de Preço ao Consumidor Amplo – Série Especial – IPCA-E do IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou, na falta deste, outro
índice que reflita a inflação do período.
§ 2º A multa de mora será de:
I - 2 % (dois por cento), se o tributo for pago no prazo de até 30 (trinta)
dias, após o vencimento;
II - 3% (três por cento), se o atraso for superior a 30 (trinta) e até 90
(noventa) dias;
III - 5% (cinco por cento), se o atraso for superior a 90 (noventa) dias.
§ 3º Os juros de mora serão contados a partir do dia seguinte ao do
vencimento do tributo, à razão de 1% (um por cento), ao mês calendário ou
fração, calculado à data do seu pagamento.
§ 4º A multa de infração será aplicada quando for apurada ação ou omissão do contribuinte que importe em inobservância da legislação tributária.
Art. 94. É vedado receber débito de qualquer natureza com dispensa de
atualização monetária.
Art. 95. O sujeito passivo que efetuar o recolhimento espontâneo do
tributo não será aplicada a multa de 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.
Art. 96. Aos contribuintes notificados ou autuados por descumprimento
de obrigação principal, serão concedidos os seguintes descontos:
I - 90% (noventa por cento), na multa de infração, se o pagamento for
efetuado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de intimação;
II - 70% (setenta por cento), na multa de infração, se o pagamento for
efetuado após o prazo do inciso anterior e antes do julgamento em primeira
instância;
III - 50% (cinquenta por cento), na multa de infração, se o pagamento for
efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após o julgamento em primeira instância, contado da ciência da decisão.
§ 1º Os descontos serão concedidos sem prejuízo do pagamento dos
demais acréscimos legais.
§ 2º O contribuinte que reconhecer parcialmente o débito fiscal poderá
efetuar o pagamento da parte não impugnada sem dispensa de qualquer dos
acréscimos legais, ressalvado o disposto nos incisos I, II e III.
§ 3º - Os descontos previstos neste artigo não se aplica quando do
descumprimento de obrigação acessória.
Art. 97. As multas serão cumulativas, quando resultarem concomitantemente do não cumprimento de obrigações tributarias principal e acessória.
§ 1º - As multas moratórias de que trata este capítulo, incidirão a partir
do primeiro dia após o vencimento do imposto;
§ 2º - Idêntico procedimento será aplicado às multas de natureza penal,
de natureza disciplinatória ou formal, inclusive aos créditos delas decorrentes, quando pendentes em alíquota, inscritos ou não em Divida Ativa.
Art. 98. O pagamento da multa não exime o infrator da obrigação de
reparar os danos resultantes da infração, nem do cumprimento das exigências

que a tiverem determinado.
SEÇÃO III
DO PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art. 99. É permitido o parcelamento do crédito tributário em até 36
(trinta e seis) parcelas, mensais e sucessivas, de acordo com ato do Chefe do
Poder Executivo.
§ 1º O valor de cada parcela não pode ser inferior a:
I – R$ 100,00 (cem reais), para pessoa jurídica, exceto para as previstas
no inciso II deste parágrafo;
II – R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa jurídica optante do Simples
Nacional;
III – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para pessoa jurídica MEI e Empresário Individual;
IV – R$ 20,00 (vinte reais), para pessoa física.
§ 2º O atraso no pagamento de 03 (três) prestações, consecutivas ou não,
obriga a inscrição do débito em dívida ativa, dispensada a notificação do
contribuinte ou, se nela já se encontra inscrito, sua remessa imediata à cobrança judicial.
§ 3º É vedada a concessão de parcelamento de débito de tributo retido na
fonte.
Art. 100. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:
I - compensar créditos tributários de impostos municipais com débitos
do Tesouro Municipal, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, quando o
sujeito passivo da obrigação for empresa pública ou sociedade de economia
mista federal, estadual ou municipal;
II - 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, a ser regulamentado por
decreto municipal.
III - celebrar transação que importe em terminação de litígio em processo
fiscal, administrativo ou judicial, a ser regulamentado por decreto municipal,
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 conflito de competência com outras pessoas de direito público.
IV – remir créditos tributários em valores inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais);
V – receber bens imóveis em dação em pagamento, conforme disposto em
regulamento.
TÍTULO VI
DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES INADIMPLENTES
Art. 101. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Cadastro de Contribuintes Inadimplentes do Município de Barreiras – CADIN, o qual deve ser
regulamentado no prazo de até 60 dias por Decreto do Executivo Municipal.
Art. 102. Serão incluídos no CADIN os contribuintes pessoas físicas ou
jurídicas, e respectivos sócios ou acionistas, que tenham débitos tributários,
inscritos ou não em dívida ativa, vencidos há mais de 60 (sessenta) dias, que
não tenham a sua exigibilidade suspensa por algum motivo previsto em lei ou
por determinação judicial.
Art. 103. As pessoas inscritas no CADIN sofrerão as seguintes restrições, a partir da data de sua inclusão:
I - proibição de participar de licitação com o Poder Público;
II - impedimento de gozo de benefícios financeiros ou fiscais, existentes
ou que venham a existir no âmbito municipal;
III - suspensão de qualquer pagamento por parte do erário municipal,
quando tratar-se de fornecedor do Município.
Art. 104. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o
SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, SERASA – Centralização de Serviços
dos Bancos S/A ou outra entidade semelhante com o objetivo de registro de
restrição cadastral das pessoas incluídas no CADIN.
LIVRO TERCEIRO
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DA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
TÍTULO I
DOS TRIBUTOS
CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 105. São tributos da competência do Município:
I - os impostos sobre:
a) a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
b) a transmissão “intervivos”, 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 à sua aquisição - ITIV;
c) os serviços de qualquer natureza ISS, não compreendidos no art. 155,
II, da Constituição Federal.
II – as taxas, cobradas em decorrência:
a) do exercício regular do poder de polícia;
b) da utilização de serviços públicos prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição.
III – a contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
IV – a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - CIP.
TÍTULO II
DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR
Art. 106. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel, localizado na zona urbana do Município.
Art. 107. Considera-se zona urbana, para efeitos da tributação, aquela
definida em Lei municipal vigente do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano do Município, desde que possua, no mínimo, dois dos melhoramentos indicados a seguir, executados 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 03 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
Parágrafo único. Considerar-se-ão, também, como zonas urbanas para
fins de incidência do imposto, as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana,
destinadas à habitação, inclusive para recreação ou lazer, à indústria ou ao
comércio.
Art. 108. Considera-se construído todo imóvel no qual exista edificação
que possa servir para habitação ou para o exercício de quaisquer atividades.
Art. 109. Consideram-se não construídos os terrenos:
I - em que não existir edificação, como definido no art. 108;
II - em que houver obra paralisada ou em andamento, edificações condenadas ou em ruínas, ou construções de natureza temporária;
III - ocupados por construção de qualquer espécie, inadequada à sua
situação, dimensões, destino ou utilidade.
Art. 110. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto em 1º de
janeiro de cada ano, exceto para as edificações construídas durante o exercício, cujo fato gerador ocorre, inicialmente, na data de concessão do “habitese”.
Parágrafo único. Tratando-se de unidade imobiliária construída ou alterada sem a devida comunicação à Administração Tributária, o lançamento ou
a revisão do valor do imposto retroagirá ao mês e ano da:
I - conclusão da obra;
II – da alteração de área construída, padrão construtivo ou categoria de
uso do imóvel;
III – da efetiva ocupação, mesmo que parcial, da unidade imobiliária.

SEÇÃO II
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL
Art. 111. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 112. Será responsável pelo pagamento do imposto qualquer dos
possuidores, direto ou indireto, sem prejuízo da responsabilidade solidária
dos demais.
§ 1º O espólio é responsável pelo pagamento do imposto incidente sobre
os imóveis que pertenciam ao “de cujus”.
§ 2º A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto incidente
sobre os imóveis de propriedade do falido.
§ 3º O proprietário de imóvel será responsável pelo pagamento do imposto que incidir sobre a área objeto da concessão do direito de superfície,
salvo disposição em contrário do contrato respectivo.
SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO
Art. 113. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Art. 114. No caso de imóvel não construído o valor de metro quadrado a
ser considerado será o do logradouro de maior valor com que se confronte.
Parágrafo único. No caso de terreno interno, de fundo ou encravado
considerar-se-á o valor do logradouro a que se tem acesso ou o do terreno de
servidão de passagem.
Art. 115. No cálculo do valor venal de terreno onde exista edificação em
condomínio, será utilizado a fração ideal correspondente a cada unidade autônoma.
Art. 116. O valor venal da construção resultará da multiplicação da área
construída do imóvel pelo correspondente valor unitário de metro quadrado
de construção constante na Planta Genérica de Valores, considerando-se os
fatores de correção.
Art. 117. O valor venal do imóvel construído será apurado pela soma do
valor venal do terreno com o valor venal da construção, calculados na forma
desta Lei.
Art. 118. Na apuração do valor venal do imóvel, os valores unitários de
metro quadrado de construção e de terreno serão determinados em função dos
seguintes elementos, tomados em conjunto ou separadamente:
I - preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado
imobiliário;
II - custo de construção de imóvel similar;
III - locações correntes;
IV - características da região em que se situa o imóvel;
V - existência de equipamentos urbanos;
VI - oferta de serviços públicos, diretamente, por concessionárias ou
empresas terceirizadas;
VII - outros dados informativos tecnicamente reconhecidos.
§ 1° Os valores unitários de metro quadrado de terrenos e de construções,
denominada de Planta Genérica de Valores, serão definidos em lei específica
e poderão ser atualizados anualmente, desde que essa atualização não supere
a inflação do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo –
Série Especial – IPCA-E da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) ou, na falta deste, por outro índice que reflita a inflação do
período;
§ 2° Na Lei que venha a estabelecer a Planta Genérica de Valores poderá
ser utilizada avaliação especial para cálculo do valor venal de imóveis de
grande porte, obedecida uma avaliação específica de valor.
Art. 119. Os logradouros ou trechos de logradouros, que não constarem
da Planta Genérica de Valores, principalmente os decorrentes de novos loteamentos ou os apurados em recadastramentos imobiliários, terão seus valores unitários de metro quadrado fixados em ato do Poder Executivo, levandose em consideração os equipamentos existentes e os valores de logradouros
similares, preferencialmente da mesma região.
Parágrafo único. Os imóveis existentes nos logradouros referenciados
no “caput” terão seus valores venais e impostos calculados retroativamente,
respeitado o prazo decadencial.
Art. 120. A área construída bruta será obtida através da medição dos
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contornos externos das paredes ou pilares, computando-se a superfície das
sacadas, cobertas ou descobertas, de cada pavimento.
§ 1º No caso de coberturas de postos de combustíveis, serviços e assemelhadas, será considerada como área construída a sua projeção vertical sobre o
solo.
§ 2º No caso de piscina, a área construída será obtida através da medição
dos contornos internos de suas paredes.
Art. 121. No cálculo da área construída bruta das unidades autônomas de
edificações em condomínio, será acrescentada, à área privativa da cada unidade, a parte correspondente nas áreas comuns em função de sua quota-parte.
Art. 122. O valor unitário padrão de construção será obtido pelo enquadramento da construção num dos tipos previstos na Planta Genérica de Valores, em função da sua área predominante, e no padrão de construção cujas
características mais se assemelhem às do imóvel.
Parágrafo único. As áreas construídas descobertas, assim entendida
aquelas integrantes de imóveis prediais com destinação específica, tais como
terraço, quadra de esportes, varanda e assemelhados, serão enquadradas no
mesmo tipo da construção principal, com redução de 50% (cinquenta por
cento).
Art. 123. Aplica-se o critério do arbitramento para a determinação do
valor venal, quando:
I - o contribuinte impedir o levantamento dos elementos necessários à
apuração do valor venal;
II - os imóveis se encontrem fechados e o contribuinte não for localizado.
Parágrafo único. 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.
Art. 124. Nos casos de imóveis, para os quais a aplicação dos dispositivos previstos neste Capítulo resultar em tributação injusta ou inadequada,
poderá ser adotado, a requerimento do interessado, processo para avaliação
especial, sujeito à aprovação da autoridade fiscal competente.
Parágrafo único. Poderá a autoridade fiscal utilizar a avaliação especial
para os imóveis que possuam características especiais ou que não possuam
equivalentes no mercado imobiliário, tais como plantas industriais, de shopping center ou assemelhados.
SEÇÃO III
DO CÁLCULO, DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO
Art. 125. O imposto é calculado aplicando-se sobre o valor venal do
imóvel, alíquotas definidas na tabela I anexa a esta Lei.
Art. 126. Ao imóvel sub-utilizado que não atenda a função social da
propriedade, assim definido no Plano Diretor Urbano, poderá ser aplicada
alíquota progressiva no tempo, na razão de 20% (vinte por cento) ao ano,
tomando-se por base as alíquotas definidas na tabela I anexa a esta Lei.
§ 1° A alíquota progressiva no tempo somente poderá ser aplicada no
exercício seguinte àquele que o sujeito passivo for notificado pelo Poder
Público da condição de imóvel subutilizado.
§ 2° O atendimento à função social da propriedade implicará na aplicação, no exercício seguinte, das alíquotas definidas na Tabela I anexa a esta Lei.
Art. 127. O lançamento do imposto é anual, feito em nome do sujeito
passivo.
Parágrafo único. A obrigação de pagamento do imposto se transmite ao
adquirente do imóvel ou dos direitos reais a ele relativo, sempre se constituindo como ônus real que acompanha o imóvel em todas as suas mutações de
propriedade, domínio ou posse.
Art. 128. O pagamento poderá ser efetuado de uma só vez ou em parcelas, mensais e sucessivas, na forma e prazos fixados em regulamento.
§ 1º O contribuinte que efetuar o pagamento de uma só vez, até a data de
vencimento, gozará de redução de até 10% (dez por cento).
§ 2º Na hipótese de parcelamento do imposto, não será admitido o pagamento de qualquer parcela sem que estejam quitadas todas as anteriores.
SEÇÃO IV
DAS ISENÇÕES
Art. 129. Fica isento do imposto o imóvel cujo valor lançado seja inferior

a R$ 10,00 (dez reais).
SEÇÃO V
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
Art. 130. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das seguintes penalidades básicas:
I - no valor de R$ 100,00 (cem reais):
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) 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;
Parágrafo único. No caso de imóveis populares as infrações previstas
neste inciso serão reduzidas em 50% (cinqüenta por cento).
II - no valor de R$ 200,00 (duzentos reais):
a) falsidade ou informações inverídicas nos pedidos de isenção, no todo
ou em parte;
b) prestar falsas informações ou omitir dados que possam prejudicar o
cálculo do imposto.
CAPÍTULO II
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “INTERVIVOS” DE
BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS – ITIV
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR E DA NÃO-INCIDÊNCIA
Art. 131. O Imposto Sobre a Transmissão “Intervivos” De Bens Imóveis
e de Direitos Reais sobre eles tem como fato gerador:
I - a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso de bens
imóveis, por natureza ou por acessão física;
II - a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
III - a cessão de direitos relativos à aquisição de bens imóveis.
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo refere-se a atos e
contratos relativos a imóveis situados no território deste Município.
Art. 132. Estão compreendidos na incidência do imposto:
I - a compra e venda;
II - a dação em pagamento;
III - a permuta;
IV - o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a
transmissão de bem imóvel e respectivo substabelecimento;
V - a arrematação, a adjudicação e a remição;
VI - o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na
partilha, forem atribuídos a um dos cônjuges separado ou divorciado, ao
cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou
quinhão;
VII - o uso, o usufruto e a enfiteuse;
VIII - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de
assinado o auto de arrematação ou adjudicação;
IX - a cessão de direitos decorrente de compromisso de compra e venda;
X - a cessão de direitos à sucessão;
XI - a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à
venda ou alheio;
XII - a cessão do direito de superfície de terrenos;
XIII - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis.
Art. 133. O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos,
quando:
I - no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu
substabelecimento, quando outorgado para o mandatário receber a escritura
definitiva;
II - realizada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em
pagamento de capital nela subscrito;
III - decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurí-
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dica.
Parágrafo único. 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.
SEÇÃO II
DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSÁVEIS
Art. 134. 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.
Art. 135. 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 III
DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS
Art. 136. A base de cálculo do imposto é:
I - nas transmissões em geral, a título oneroso, o valor de transmissão dos
bens ou direitos, 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 reduzido à metade, apurado no momento de sua
avaliação, quando da instituição ou extinção referidas;
VII - na transmissão do domínio útil, o valor do direito transmitido;
VIII - nas cessões “Intervivos” 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 administrativa.
Art. 137. A Administração Tributária, quando não concordar com o valor
declarado pelo contribuinte, promoverá a avaliação de ofício buscando o
valor efetivo de mercado do bem ou direito.
§ 1° O valor de avaliação não poderá ser inferior ao valor da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, no
exercício.
§ 2° Fica ressalvado ao contribuinte o direito de contraditar a avaliação de
ofício, desde que acompanhada de laudo técnico de perito cadastrado em
órgão público.
Art. 138. Apurada a base de cálculo, o imposto será calculado mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
I - 2% (dois por cento), para as transmissões de imóveis territoriais
urbanos;
II - 1,0% (um por cento), para o Sistema Financeiro Habitacional – S.F.H.
SEÇÃO IV
DO LANÇAMENTO E DO PAGAMENTO
Art. 139. O imposto será lançado através de documento próprio de arrecadação, segundo modelo aprovado em ato administrativo do Poder Executivo, que disporá ainda sobre a forma e o local de pagamento.

Art. 140. O imposto será pago:
I - antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento hábil que
servir de base à transmissão da propriedade, domínio útil ou posse do imóvel;
II - até 30 (trinta) dias, contados da data da decisão transitada em julgado,
se o título de transmissão for decorrente de sentença judicial.
Art. 141. O imposto será restituído ou compensado, 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
Art. 142. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das seguintes penalidades básicas:
I - no valor de l00% (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.
II - no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o contribuinte e os Notários, Oficiais de Cartório e seus prepostos, nos atos em que intervierem:
a) pela inexatidão ou omissão de elementos no documento de arrecadação;
b) pela omissão de dados ou a falsidade das declarações consignadas nas
escrituras ou instrumentos particulares de transmissão ou cessão.
SEÇÃO VI
DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES
Art. 143. 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 à isenção, bem como a Certidão Negativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana ou do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, conforme a natureza do imóvel.
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.
Art. 144. 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, como dispuser
ato do Poder Executivo.
CAPÍTULO III
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO
Art. 145. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como
fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses
não se constituam como atividade preponderante do prestador.
§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do
País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela
mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação
envolva fornecimento de mercadorias.
§ 3º O imposto de que trata esta Lei incide ainda sobre os serviços
prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o paga-
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mento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
Art. 146. O imposto 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 e administradores;
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.
Parágrafo único. 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.
Art. 147. 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 XX, 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 § 1º do art.
145 desta Lei;
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no
caso dos serviços descritos no subitem 3.04 da lista anexa;
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02
e 7.17 da lista anexa;
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista
anexa;
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no
caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
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 anexa;
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 anexa;
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
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 anexa;
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.14 da lista anexa;
XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da lista anexa;
XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem
7.16 da lista anexa;
XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XIV - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiadas, seguradas ou monitoradas, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda
do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;
XVI - 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 anexa;
XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso
dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;
XVIII - 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 anexa;
XIX - 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 anexa;
XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou
metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.
§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da Lista de
Serviços, anexa a esta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido,

neste Município, o imposto proporcionalmente à 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 item 22 da Lista de Serviços,
anexa a esta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Município, o imposto proporcionalmente à extensão de rodovia nele 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.
Art. 148. Considera-se estabelecimento prestador 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.
Parágrafo único. Configura-se unidade econômica ou profissional àquela que atenda o disposto no art. 17 desta Lei.
Art. 149. 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.
SEÇÃO II
DO SUJEITO PASSIVO
Art. 150. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.
Art. 151. Fica responsável pelo crédito tributário, obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multas e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte:
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10,
7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 11.02 e 17.05 da lista anexa.
Art. 152. Ficam responsáveis supletivamente pelo pagamento do imposto, obrigados à retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:
I - em relação aos serviços que lhes forem prestados sem emissão obrigatória de Nota Fiscal:
a) as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, tomadoras ou
intermediárias de serviços;
b) as associações e fundações tomadoras ou intermediárias de serviços;
c) o proprietário do imóvel ou possuidor a qualquer título pela execução
material de projeto de engenharia;
d) os condomínios residenciais ou comerciais;
II - em relação a quaisquer serviços que lhes sejam prestados, inclusive
com emissão de Nota Fiscal:
a) as pessoas jurídicas beneficiadas por imunidade ou isenção tributária;
b) as entidades ou órgãos de administração direta, autarquias, fundações,
empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Público Federal,
Estadual e Municipal.
c) as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos;
d) as instituições financeiras;
e) os armazéns gerais;
III - as empresas classificadas como normal e especial para efeito de
tributação do ICMS, em relação aos serviços cujo ISS seja devido neste
Município e os respectivos prestadores sejam estabelecidos em outros Municípios;
IV - As empresas de construção civil, em relação aos serviços empreitados, e os empreiteiros da construção civil, em relação aos serviços subempreitados.
Parágrafo único. Responde pela obrigação tributária, o contribuinte
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substituído que der causa à retenção e ao recolhimento do tributo em valor
menor que o devido pelo substituto, quando:
I - omitir ou prestar declarações falsas;
II - falsificar ou alterar quaisquer documentos relativos à operação tributável;
III - seja-lhe concedida liminar em processo judicial que impeça a retenção do imposto na fonte, durante o período do impedimento.
Art. 153. Quando o prestador do serviço sujeito a substituição tributária
ou a retenção na fonte do imposto for optante do Simples Nacional, observado o disposto no art. 147 desta Lei:
I – a alíquota aplicável, e que deverá ser informada no documento fiscal,
corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos da Lei Complementar Federal nº 123/2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou
a empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação;
II – na hipótese de o serviço, cujo imposto estiver sujeito à substituição
ou 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 da Lei Complementar Federal n.º 123/2006;
III – na hipótese do inciso II deste artigo, 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 subseqüente ao do início de atividade
em guia própria do Município;
IV – na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não
informar no documento fiscal a alíquota de que tratam os incisos I e II deste
artigo, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à
maior alíquota prevista nos Anexos da Lei Complementar Federal n.º 123/
2006;
V – 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;
Parágrafo único. Na hipótese de que tratam os incisos I e II deste artigo,
a falsidade na prestação dessas informações sujeitará o responsável, o titular,
os sócios ou os administradores da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária.
SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO
Art. 154. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
Parágrafo único. Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor das
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços previstos nos itens 7.02, 7.05 e 7.17 da lista de serviços
anexa a esta Lei.
Art. 155. Considera-se preço do serviço, para efeito de cálculo do imposto, a receita bruta, recebida ou não, devida pela prestação de serviços.
§ 1° Constitui 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.
§ 2° Quando o pagamento do serviço se der mediante o fornecimento de
serviços, mercadorias ou bens de qualquer natureza, o preço dos serviços será
o preço corrente na praça.
Art. 156. A concessão de desconto, abatimento ou dedução não será
levada em consideração no cálculo do preço de serviço, ressalvados o disposto no parágrafo único do art. 154 desta Lei e os descontos concedidos incondicionalmente.
Art. 157. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado pela aplicação da alíquota, conforme Tabela de Receita nº II, anexa a esta Lei.

§1° Para efeito de aplicação deste artigo, considera-se como forma de
trabalho pessoal, sob a denominação de profissional autônomo:
I - o profissional liberal, assim considerado todo aquele que realiza trabalho ou ocupação intelectual (científica, técnica ou artística), de nível superior
ou a este equiparado, com objetivo de lucro ou remuneração;
II - o profissional não liberal compreendendo todo aquele que, embora
não tenha diploma de nível superior, desenvolva atividade lucrativa de forma
autônoma.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos profissionais
autônomos que:
I - prestem serviços alheios ao exercício da profissão para a qual sejam
habilitados;
II - utilizem mais de 02 (dois) empregados, a qualquer título, na execução
direta ou indireta dos serviços por ele prestados.
III - não estejam cadastrados no Município como tal.
Art. 158. Quando se tratar da prestação dos serviços a que se referem os
sub-itens 4.01, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01,
17.13, 17.18, 27.01, 29.01 e 30.01 da lista de serviços anexa, e estes forem
prestados por sociedades de profissionais, o imposto será conforme Tabela
de Receita nº II, anexa a esta Lei, em função de cada estabelecimento e ao
dobro, em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não,
que preste o serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável, e desde que a sociedade atenda aos
seguintes requisitos:
I - constituam-se como sociedades civis de trabalho profissional, sem
cunho empresarial;
II - não sejam constituídas sob forma de sociedade anônima, ou de outras
sociedades comerciais ou a elas equiparadas;
III – os serviços prestados sejam, exclusivamente, os previstos contratualmente pela sociedade;
IV - não possua pessoa jurídica como sócio;
V - os profissionais que a compõem devem possuir habilitação específica
para a prestação dos serviços contratualmente previstos.
Art. 159. O Empreendedor Individual – EI, de que trata a Lei Complementar Federal n° 128/2008, recolherá o ISS em valores fixos mensais, definidos na Tabela de Receita n° II, independentemente da receita bruta por ele
auferida no mês, obedecidas as normas específicas previstas nos artigos 18A, 18-B e 18-C da Lei Complementar Federal nº 123/2006, na redação da Lei
Complementar Federal 128/2008, e na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor.
SUBSEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA BASE DE CÁLCULO
Art. 160. Nas prestações de serviços de difícil controle ou fiscalização,
definidas em regulamento, a base de cálculo será estimada, conforme critérios
estabelecidos em Ato do Poder Executivo.
Art. 161. Os critérios para aplicação do regime de estimativa da base de
cálculo deverão ser publicados até o último dia útil do mês de setembro de
cada exercício, para vigência nos exercícios seguintes.
Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo atualizará monetariamente os valores estimados, nos mesmos índices aplicados para atualização dos
tributos.
Art. 162. O valor fixado por estimativa não constituirá lançamento definitivo do imposto, ficando sujeito à posterior homologação pelo Fisco, ressalvados os casos de estimativa especial definida em Ato expedido pelo
Secretário Municipal de Finanças.
Art. 163. O profissional autônomo, responsável por estabelecimento
prestador, que, para desempenho de atividade de prestação de serviços utilizar, no próprio estabelecimento, de serviços de outros profissionais autônomos, inscritos ou não no Cadastro de Atividades Econômicas, estará sujeito
ao pagamento do imposto, calculado sobre a receita bruta mensal, mediante
aplicação da alíquota pertinente.
Art. 164. Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime de estimativa
poderão impugnar os critérios estabelecidos, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados na data de publicação.
Parágrafo único. A Administração Tributária deverá analisar a impugna-
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ção e responde-la em até 30 (trinta) dias, contados de sua interposição.
Art. 165. Poderá, o sujeito passivo alcançado pelo regime de estimativa,
optar pelo regime normal de tributação, desde que:
I – peticione a opção em até 30 (trinta) dias, após a publicação dos
critérios da estimativa;
II – apresente, referente aos 02 (dois) anos anteriores e em quanto vigorar
o regime de estimativa:
a) Livro Diário e Razão, revestidos das formalidades legais;
b) documentos fiscais, revestidos das formalidades legais;
c) documentos e extratos de movimentação financeira e bancária.
Art. 166. Fica, ainda, autorizado o Chefe do Poder Executivo a estabelecer critérios de estimativa da base de cálculo para as atividades de pequena
expressão econômico-financeira ou de rudimentar organização.
SUBSEÇÃO II
DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
Art. 167. Proceder-se-á ao arbitramento da base de cálculo do tributo,
sempre que:
I. ocorrer recusa de apresentação da documentação solicitada;
II. o contribuinte prestar serviço e não possuir notas fiscais de serviços
ou possuindo-as, não emiti-las;
III. ocorrer fraude ou sonegação de dados julgados indispensáveis ao
lançamento, ou os documentos fiscais forem emitidos em desacordo com a
legislação, não permitindo a apuração do preço do serviço;
IV. sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos
prestados e os documentos expedidos pelo sujeito passivo;
V. quando for identificada adulteração de documentação fiscal ou contábil
ou o seu exame levar a convicção da existência de fraude ou sonegação;
VI. o contribuinte não dispuser de escrituração contábil e ou fiscal ou
qualquer outro lado que comprove a exatidão do montante da matéria tributável;
VII. declarar receita em níveis incompatíveis com a manutenção da empresa, não comprovando entrada de outros recursos;
VIII. quando o sujeito passivo não exibir à fiscalização, os elementos
necessários à comprovação do respectivo montante, inclusive nos casos de
perda, extravio ou inutilização de livros e documentos fiscais;
IX. quando o sujeito passivo não estiver inscrito no cadastro próprio da
repartição competente:
§ 1º - É licito ao contribuinte impugnar, dentro dos prazos previstos
neste Código, o arbitramento do imposto, mediante apresentação de elementos hábeis, capazes de ilidir a presunção fiscal.
§ 2º - Para efeito do arbitramento, presume-se como emitidas as notas
fiscais autorizadas, extraviadas ou inutilizadas.
§ 3º - Na hipótese de extravio, perda ou inutilização de notas fiscais já
registradas nos livros próprios, prevalecerão os registros sobre arbitramento,
se aqueles forem maiores. Em caso contrario, prevalecerá o arbitramento.
§ 4º - Do total arbitrado para cada período ou exercício serão deduzidas
as parcelas sobre as quais se tenha lançado o imposto, intimando-se o contribuinte para recolhimento do debito resultante do arbitramento.
Art. 168. Na apuração do arbitramento a autorizada fiscal considerará:
I.
o período de abrangência;
II.
os preços correntes dos serviços;
III. o volume de receitas em períodos anteriores, inclusive quando arbitrados, e sua projeção para o futuro, podendo observar o faturamento de
outros contribuintes com idêntica atividade;
IV. a localização do estabelecimento;
V.
as peculiaridades inerentes à atividade exercida e fatos ou aspectos
que exteriorizem a situação econômica financeira no sujeito passivo;
VI. o valor dos materiais empregados na prestação de serviços, o valor
locatício do ponto comercial, depreciações do ativo imobilizado, os salários,
gratificações, retiradas, encargos previdenciários, trabalhistas, sociais, demais despesas tributarias, os gastos com energia e comunicações e outras
despesas operacionais e administrativas.
Parágrafo único. No caso de adoção do critério de arbitramento conforme determina o inciso VI deste artigo, a receita arbitrada nunca poderá ser
inferior a duas vezes os valores dos itens nele previsto.

Art. 169. Na impossibilidade de se efetuar o arbitramento pela forma
estabelecida no artigo anterior, apurar-se-á o preço do serviço:
I. com base nas informações de empresa no mesmo porte e da mesma
atividade;
II.no caso de construção civil, com base no valor do alvará de construção.
SEÇÃO IV
DAS ALÍQUOTAS
Art. 170. O imposto terá o seu cálculo efetuado de acordo com as alíquotas fixadas na Tabela II, anexa a esta Lei.
§ 1° 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.
§ 2° 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.
Art. 171. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte
enquadradas no Simples Nacional, as alíquotas serão correspondentes aos
percentuais fixados para o ISS nos Anexos da Lei Complementar nº 123/
2006.
SEÇÃO V
DO LANÇAMENTO
Art. 172. 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 VI
DO PAGAMENTO
Art. 173. O imposto será pago na forma e prazos estabelecidos em ato do
Poder Executivo.
Art. 174. 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 sujeitos passivos.
Art. 175. Considera-se devido o imposto dentro de cada mês, a partir da
data:
a) da prestação do serviço;
b) da emissão de nota fiscal, nota fiscal fatura ou título de crédito que a
dispense;
c) do recebimento do preço do serviço ou do aviso de crédito.
SEÇÃO VI
DO DOCUMENTÁRIO FISCAL
Art. 176. Os contribuintes do imposto ficam obrigados a manter em uso
escrita fiscal, destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não
tributados.
Art. 177. Ficam instituídos os Livros de Registro do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza, a Nota Fiscal de Prestação de Serviços, a
Nota Fiscal Avulsa, a Nota Fiscal-Fatura de Prestação de Serviços, a Nota
Fiscal de Serviço Eletrônica, o Cupom Fiscal, a Declaração Mensal de Serviços do ISSQN e a Declaração Mensal de Retenção na Fonte.
Art. 178. Ato do Poder Executivo estabelecerá os modelos de livros,
notas fiscais e demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo
contribuinte, devendo a escrituração fiscal ser mantida em cada um dos seus
estabelecimentos ou, na falta destes, em seu domicílio.
§ 1º. Os livros, notas fiscais e outros documentos fiscais deverão ter sua
impressão autorizada, bem como serão autenticados.
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§ 2º. As notas fiscais devem está dentro do prazo de validade.
Art. 179. Os livros e documentos fiscais e comerciais, que são de exibição
obrigatória ao agente fiscal, não poderão ser retirados do estabelecimento sob
qualquer pretexto.
§ 1º. Consideram-se retirados os livros que não forem exibidos ao agente
fiscal, no momento em que forem solicitados.
§ 2º. No caso de desaparecimento ou extravio de livros e outros documentos fiscais, fica o contribuinte obrigado a comunicar o fato à repartição
competente, no prazo de 30 (trinta) dias, após o ocorrido, instruindo com
exemplares de jornal local, ou imprensa oficial, publicado por 03 (três) vezes
consecutivas ou por certidão competente exarada pela Policia Civil, sob pena
das sanções cabíveis.
§ 3º - Quando o documento fiscal for cancelado, conservar-se-ão no
talonário ou formulário todas as suas vias, com declaração expressa dos
motivos que determinaram o cancelamento, com referencia, se for o caso, ao
novo documento emitido, sob pena de ser o mesmo considerado pela fiscalização, tributando-se os valores neles constantes.
§ 4º - No interesse da fiscalização e arrecadação dos tributos municipais,
os agentes poderão mediante termo, apreender todos os livros e demais documentos fiscais ou não, os quais serão devolvidos ao sujeito passivo, tão logo
sejam concluídos os trabalhos de fiscalização e após lavratura de auto de
infração, se for o caso.
Art. 180. Os ingressos, bilhetes, convites, cartelas, notas e livros fiscais
serão impressos e com folhas numeradas tipograficamente, podendo ser usados somente depois de autenticados pela repartição fiscal competente, devendo os livros conter termos de abertura e de encerramento.
§ 1º. Todo serviço prestado, fica sujeito a emissão de notas fiscais de
serviços, expedida antes mesmo do recebimento do preço do serviço, devendo ser conservados por quem deles fizer uso, respeitando-se os prazos de
decadência e prescrição.
§ 2º. O contribuinte deverá fazer prova de sua regularidade fiscal, na
forma definida no regulamento.
SEÇÃO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 181. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das seguintes penalidades básicas:
I – no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais):
a) por nota fiscal emitida sem a descrição completa do nome, endereço,
CNPJ ou CPF do tomador do serviço, limitada a R$ 2.500,00 (dois mil reais);
b) por nota fiscal ou nota fiscal fatura emitida sem autorização ou sem
autenticação pela autoridade administrativa competente, limitada a R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais);
c) por nota fiscal ou nota fiscal-fatura emitida fora do prazo de validade,
limitada a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
II - no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por mês não declarado:
a) a falta de declaração do contribuinte quando não tenha exercido atividade tributável ou cujo imposto tenha sido retido na fonte;
b) a falta de apresentação da Declaração Mensal de Serviços do ISSQN
ou a Declaração Mensal de Retenção na Fonte;
c) a falta de declaração Mensal de Serviços ou a Declaração Mensal de
Retenção na fonte.
III - no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada nota fiscal ou nota fiscalfatura não emitida ou não entregue ao tomador do serviço, limitada a R$
5.000,00 (cinco mil reais) por período de doze meses;
IV - no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a falta de comunicação de
alteração dados cadastrais;
V - no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais):
a) falta do Livro de Registro do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza;
b) falta de escrituração do Livro de Registro do imposto ou o seu uso sem
a devida autenticação pela autoridade competente.
VI - no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais):
a) a falta de retenção na fonte, por mês não retido;
b) o embaraço à ação fiscal.
c) a notificação simulada de extravio de documentos fiscais;

d) destruição indevida de documentos fiscais, por nota fiscal;
e) calçamento de nota fiscal de prestação de serviços, por nota fiscal.
VII - no valor de l00% (cem por cento) do tributo atualizado, a falta de
lançamento, declaração ou pagamento do tributo;
VIII - no valor de 200% (duzentos por cento), do tributo atualizado, a
retenção na fonte sem o recolhimento à Fazenda Municipal, o indício de
sonegação verificada em face do documento, exame de escrita mercantil e/ou
fiscal ou elementos de qualquer natureza que a comprove.
Parágrafo único. Os contribuintes, que antes de qualquer procedimento
fiscal, comparecerem a repartição para sanar irregularidades relacionadas com
obrigações acessórias, pagarão a penalidade prevista, com redução de 80%
(oitenta por cento).
TÍTULO III
DAS TAXAS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 182. 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.
Art. 183. As taxas classificam-se em:
I – taxa pelo exercício do poder de polícia;
II – taxa pela utilização de serviços públicos.
CAPÍTULO II
DAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA
SEÇÃO I
DA TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO
Art. 184. A Taxa de Licença de Localização – TLL - dos estabelecimentos
em geral tem como fato gerador o licenciamento obrigatório com vistas ao
ordenamento das atividades urbanas e a obediência às normas do Código de
Postura e Plano Diretor Urbano.
§ 1º Incluem-se entre as atividades sujeitas ao licenciamento as de comércio, indústria, agropecuária, de prestação de serviços em geral e, ainda, as
exercidas por entidades públicas ou privadas, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou as decorrentes de profissão, arte ou ofício.
§ 2º Para efeito de aplicação deste artigo, considera-se estabelecimento o
local, ainda que residencial, do exercício de qualquer atividade nele abrangido.
Art. 185. 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 ramos de negócios,
estejam em locais diferentes.
Art. 186. Sujeitos passivos das taxas são os comerciantes, industriais,
profissionais, prestadores de serviços e outros, estabelecidos ou não, inclusive os ambulantes que negociarem nas feiras livres, sem prejuízo, quanto a
estes últimos, na cobrança da Taxa de Licença para ocupação de Áreas em
Vias em Logradouros Públicos.
Art. 187. A Taxa é devida pelas diligências para verificação das condições
para localização dos estabelecimentos quanto aos usos existentes no entorno
e sua compatibilização com o Código de Posturas e o Plano Diretor Urbano,
e será calculada de acordo com a Tabela III, anexa a esta Lei.
Parágrafo único. - A mudança de endereço ou a mudança ou inclusão de
atividade acarretará nova incidência da Taxa.
Art. 188. A Taxa de Licença para Localização será devida no ato do
licenciamento ou antes do inicio da atividade.
Art. 189. A Taxa de Licença para Localização, quando devida no decorrer
do exercício financeiro, será calculada proporcionalmente ao mês que ocorrer
o início ou alteração da atividade.
Art. 190. As infrações cometidas pelos sujeitos passivos das Taxas de
Licença para Localização serão punidas com as seguintes penalidades:
I. a multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida, aos que
estabelecerem ou iniciarem qualquer atividade, sem prévia licença de repartição competente;
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II. no valor de R$ 300,00 (trezentos reais):
a)
aos que recusarem a exibição do alvará de Licença, sonegarem documentos para apuração da Taxa, ilidirem ou embaraçarem a ação fiscal;
b)
a falta de pedido de nova vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da alteração, sempre que houver mudança de local de estabelecimento, de atividade ou ramo de atividade e, inclusive a adição de outros
ramos de atividades, concomitantemente com aqueles já permitidos.
III. 100% (cem por cento) do valor da taxa aos que recolherem a Taxa de
Licença para Localização em decorrência da ação fiscal.
SEÇÃO II
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO
Art. 191. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF - dos estabelecimentos em geral tem como fato gerador a sua fiscalização quanto as normas constantes no Código de Posturas relativas a higiene, costumes, ordem,
tranqüilidade e segurança pública e será calculada de acordo com a Tabela IV,
anexa a esta Lei.
§ 1º Incluem-se entre as atividades sujeitas ao licenciamento as de comércio, indústria, agropecuária, de prestação de serviços em geral e, ainda, as
exercidas por entidades públicas ou privadas, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou ofício.
§ 2º Para efeito de aplicação deste artigo, considera-se estabelecimento o
local, ainda que residencial, do exercício de quaisquer atividades nele abrangidas;
§ 3° Os estabelecimentos enquadrados no art. 211 desta Lei terão os
alvarás de funcionamento emitidos somente após a emissão dos respectivos
alvarás da vigilância sanitária.
Art. 192. 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 ramos de negócios,
estejam em locais diferentes.
Art. 193. Sujeitos passivos das taxas são os comerciantes, industriais,
profissionais, prestadores de serviços e outros, estabelecidos ou não, inclusive os ambulantes que negociarem nas feiras livres, sem prejuízo, quanto a
estes últimos, na cobrança da Taxa de Licença para ocupação de Áreas em
Vias em Logradouros Públicos.
Art. 194. Sendo anual o período de incidência, o fato gerador da Taxa
considera-se ocorrido:
I - na data de início de atividade, relativamente ao primeiro ano de exercício desta, calculada proporcionalmente ao número de meses que faltar para
completar ano;
II - no dia 1º de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes.
Art. 195. A Taxa será paga de uma só vez, ou em 03 (três) prestações, nos
prazos fixados em ato do Poder Executivo.
Art. 196. São infrações as situações abaixo indicadas, sem prejuízo das
previstas no Código de Posturas, passíveis de aplicação das seguintes penalidades:
I – 100% (cem por cento) do valor da taxa aos que recolherem a Taxa de
Fiscalização e Funcionamento em decorrência da ação fiscal.
II – 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido, atualizado
monetariamente, a falta de informações para fins de lançamento, combinada
com a prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agravantes
previstas no art. 49, § 1° desta Lei;
III – no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a não exposição do alvará de
Licença para Funcionamento em lugar visível ao publico e a fiscalização
municipal.
IV – no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) os contribuintes
enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte, microempresário individual ou profissional autônomo:
a) o exercício de atividade sem inscrição no cadastro fiscal municipal;
b) a falta de pedido de baixa da inscrição municipal, no prazo de até 30
(trinta) dias do encerramento da atividade;
c) a falta de renovação dos dados constantes no formulário de inscrição
(Boletim de Cadastro de Atividades), sempre que ocorrem modificações nas

declarações e não forem comunicadas à repartição competente no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de alteração;
d) aos que recusarem a exibição do alvará de Licença para Funcionamento, sonegarem documentos para apuração da Taxa, ilidirem ou embaraçarem a
ação fiscal.
V – no valor de R$ 300,00 (trezentos reais):
a) o funcionamento de estabelecimento sem inscrição no cadastro fiscal
municipal de contribuinte que não se enquadre na situação prevista no inciso
III deste artigo;
b) a falta de pedido de baixa da inscrição municipal, no prazo de até 30
(trinta) dias do encerramento da atividade, por contribuinte que não se enquadre na situação prevista no inciso III deste artigo;
c) a falta de renovação dos dados constantes no formulário de inscrição
(Boletim de Cadastro de Atividades) dos contribuintes que não se enquadrem
na situação prevista no inciso III deste artigo, sempre que ocorrem modificações nas declarações e não forem comunicadas à repartição competente no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de alteração.
d) aos que recusarem a exibição do alvará de Licença para Funcionamento, sonegarem documentos para apuração da Taxa, ilidirem ou embaraçarem a
ação fiscal.
SEÇÃO III
DA TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARTICULARES
Art. 197. A taxa de licença de execução de obras e urbanização de áreas
particulares tem como fato gerador o licenciamento obrigatório, bem como a
sua fiscalização, quanto às normas administrativas de edificação, de implantação de loteamentos, de desmembramento e remembramentos de áreas e de
abertura e ligação de novos logradouros, constantes do Código de Posturas,
Código de Obras e Plano Diretor Urbano, relativas à estética urbana e ao
aspecto paisagístico e histórico da cidade, bem assim à higiene e segurança
pública.
Parágrafo único. Qualquer pedido de licença de execução de obras ou de
aprovação de loteamento deverá ser instruído com certidão negativa do imóvel e do requerente.
Art. 198. Sujeito passivo da taxa é o proprietário, o titular do domínio
útil ou o possuidor dos imóveis em que se façam as obras referidas no artigo
199.
Art. 199. A taxa será devida pela aprovação do projeto e fiscalização e
execução de obras, loteamento e demais atos e atividades constantes da tabela
a que se refere o artigo 200, dentro do território do município.
§ 1º - Entende-se como obras de loteamento, para efeito de incidência da
taxa:
a)
a construção, reforma, ampliação ou demolição de edificação e
muros ou qualquer outra obra de construção civil;
b)
o loteamento em terrenos particulares, segundo critérios fixados
pela Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Barreiras.
§ 2º - Nenhuma obra ou loteamento poderá ser iniciado, sem prévio
pedido de licença à Prefeitura e pagamento da taxa devida.
Art. 200. A taxa será calculada de acordo com a Tabela V, anexa a esta Lei.
Art. 201. A taxa será arrecadada no ato de licenciamento da obra ou da
execução do arruamento ou loteamento.
Art. 202. São isentos da taxa:
I - a limpeza ou pintura interna e externa de prédios, muros e gradis;
II - a construção de passeios em logradouros públicos providos de meio
fio;
III - a construção de barracões destinados a guarda de materiais, a colocação de tapumes e a limpeza de terrenos, quando destinados a obra de construção civil, desde que o proprietário ou interessado tenha requerido licença para
executar a obra no local;
IV - a construção tipo popular ou inferior com área máxima de construção
de 49 m2 (quarenta e nove metros quadrados), quando requerida pelo proprietário, para sua moradia.
Art. 203. São infrações as situações abaixo indicadas, sem prejuízo das
previstas no Código de Obras, passíveis de aplicação das seguintes penalidades:
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I - no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, a falta de
lançamento, declaração ou pagamento do tributo aos que iniciarem construções sem prévia licença da repartição competente;
II - no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, a obra ou a
construção que estiver em desacordo com as normas administrativas de edificação, de implantação de loteamento, de desmembramento e remembramento de áreas e de aberturas e ligação de novos logradouros constantes do
Código de Posturas, Código de Obras e Plano Diretor Urbano;
III - no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) aos que recusarem a exibição
do alvará de construção, embaraçarem a ação fiscal ou sonegarem documentos
para apuração da Taxa.
SEÇÃO IV
DA TAXA DE LICENÇA PARA EXPOSIÇÃO DE PUBLICIDADE
NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EM LOCAIS EXPOSTOS AO PÚBLICO
Art. 204. A taxa de licença para exposição de publicidade nas vias e
logradouros públicos e em locais expostos ao público, fundada no poder de
polícia do Município, quanto ao ordenamento das atividades urbanas, tem
como fato gerador o licenciamento obrigatório, bem como a sua fiscalização
quanto ao cumprimento das normas administrativas constantes na legislação
do Município concernentes à estética urbana, poluição do meio ambiente,
costumes, ordem e tranqüilidade pública.
Art. 205. Sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica que explorar
qualquer espécie de atividade emissora e/ou produtora de poluição sonora e
visual, inclusive a exploração de meios de publicidade em geral, feita através
de anúncio, ao ar livre ou em locais expostos ao publico ou que, nesses locais,
explorar ou utilizar, com objetivos comerciais, a divulgação de anúncios de
terceiros.
Art. 206. A taxa será calculada de acordo com a Tabela VI, anexa a esta
Lei.
§ 1º - O período de validade das licenças mensais ou diárias, constará do
recibo da taxa, feito por antecipação.
§ 2º - Os cartazes ou anúncios destinados a afixação, exposição ou distribuição por quantidade, conterão em cada unidade, mediante carimbo ou qualquer processo mecânico adotado pela Prefeitura, a declaração do pagamento
da taxa.
Art. 207. O lançamento da taxa será procedido com base na declaração do
contribuinte ou de ofício, de acordo com critérios e normas previstos em ato
do Poder Executivo.
Parágrafo único. A licença de exposição de publicidade será anotada no
Alvará de Funcionamento, especificando seu tipo e dimensão.
Art. 208. Far-se-á o pagamento da taxa:
I - antes da expedição do alvará, para o início da veiculação da publicidade;
II - anualmente, nas datas fixadas em regulamento, no caso de renovação
do alvará.
Parágrafo único. O pagamento da taxa não ilide o pagamento de preço
público, quando o equipamento estiver localizado em logradouro público.
Art. 209. Ficam isentos do pagamento da taxa:
I - as placas e dísticos de hospitais, entidades filantrópicas, beneficentes,
culturais ou esportivas somente quando afixadas nos prédios em que funcionem;
II - cartazes ou letreiros indicativos de trânsito, logradouros turísticos e
itinerário de viagem de transporte coletivo;
III - A publicidade de entidades beneficiadas pela imunidade tributária;
IV – Tratando-se de faixas ou placas de interesse publico ou social,
exposto por tempo determinado, após análise do setor competente.
Art. 210. São infrações as situações abaixo indicadas, sem prejuízo das
previstas no Código de Posturas, passíveis de aplicação das seguintes penalidades:
I - no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, a falta de
lançamento, declaração ou pagamento do tributo;
II - no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia, a exibição de publicidade
sem a autorização do órgão competente;
III – no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para cada cartaz ou anúncio,

encontrado em situação irregular ou em desacordo com as características
aprovadas;
IV – no valor de R$ 100,00 (cem reais) aos que não retirarem os meios de
publicidades quando a autoridade o determinar;
V - no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) aos que embaraçarem a ação
fiscal ou sonegarem documentos para apuração da Taxa.
SEÇÃO V
DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Art. 211. A Taxa de Vigilância Sanitária – TVS tem como fato gerador o
exercício do poder de polícia para fiscalização do cumprimento das exigências
higiênico-sanitárias previstas no Código Municipal de Saúde, em atividades,
estabelecimentos e locais de interesse da saúde, para fim de concessão de
Alvará de Saúde.
Art. 212. O sujeito passivo da Taxa é a pessoa física ou jurídica, sujeita à
fiscalização, nos termos do Código Municipal de Saúde.
Art. 213. A Taxa será paga no início da atividade e por ocasião da renovação do Alvará de Saúde, na forma prevista na Tabela de Receita n° VII.
§ 1º O Alvará de Saúde tem prazo de validade de 01 (um) ano.
§ 2° A renovação do Alvará de Saúde será solicitada com antecedência de
até 30 (trinta) dias da data de expiração do seu prazo de validade.
Art. 214. São infrações as situações abaixo indicadas, sem prejuízo das
previstas no Código Municipal de Saúde, passíveis de aplicação das seguintes penalidades:
I - no valor de 100% (cem por cento) do tributo corrigido, a falta de
lançamento, declaração ou pagamento do tributo;
II - no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia, o funcionamento dos
estabelecimentos constantes na Tabela VII sem a licença da vigilância sanitária;
III - no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) aos que embaraçarem a ação
fiscal ou sonegarem documentos para apuração da Taxa.
CAPÍTULO III
DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEÇÃO I
DA TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Art. 215. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos
Domiciliares TRSD tem como fato gerador a utilização potencial dos serviços divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares de fruição obrigatória prestados em regime público.
§ 1º Para fins desta Lei são considerados resíduos domiciliares:
I - os resíduos sólidos comuns originários de residência;
II - os resíduos sólidos comuns de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, caracterizados como
Resíduos II-A pela NBR 10004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT.
§ 2º A utilização potencial dos serviços de que trata este artigo ocorre no
momento de sua colocação, à disposição dos usuários, para fruição.
§ 3º Os geradores dos resíduos são responsáveis pelo adequado acondicionamento e sua oferta para fins de coleta.
§ 4º Ato do Poder Executivo disciplinará sobre o acondicionamento dos
resíduos domiciliares de forma seletiva, a fim de propiciar a sua reciclagem e
reaproveitamento.
Art. 216. Não estão incluídos na taxa, sendo regidos por regulamento
próprio, expedido pela entidade pública competente, os serviços de coleta,
remoção e destinação final de:
I – resíduos sólidos perigosos classe I, pela Norma ABNT / NBR
10004:2004, especialmente os RSS - Resíduos de Serviços de Saúde, conforme classificação do CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente.
II - resíduos sólidos não inertes classe II A, pela Norma ABNT / NBR
10004:2004, tipo industrial(sobras de processos, embalagens, EPI’s e fardamentos) e as podas;
III – resíduos sólidos inertes classe II B, pela Norma ABNT / NBR
10004:2004.
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§ 1º Em nenhuma hipótese o tipo de resíduo referido neste artigo poderá
ser acondicionado juntamente com os resíduos domiciliares.
§ 2º Ocorrendo o descumprimento do disposto no § 1º, os resíduos não
serão recolhidos, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas em legislação específica.
Art. 217. A base de cálculo da Taxa é o custo dos serviços de coleta,
remoção, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares, a ser rateado entre os contribuintes, em função:
I - da área construída, da localização e da utilização, tratando-se de prédio;
II - da área e da localização, tratando-se de terreno;
III - da localização e da utilização, tratando-se de barracas de praia, bancas de chapa, boxes de mercado e similares.
Parágrafo único. A Taxa terá o valor decorrente da aplicação da Tabela
de Receita nº VII, anexa a esta Lei.
Art. 218. O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil
ou o possuidor, a qualquer título, dos seguintes bens abrangidos pelos serviços a que se refere a taxa:
I - unidade imobiliária edificada ou não, lindeira à via ou logradouro público;
II - barraca de praia ou banca de chapa que explore o comércio informal;
III - box de mercado.
§ 1º Considera-se, também, lindeira a unidade imobiliária que tem acesso,
através de rua ou passagem particular, entradas de vilas ou assemelhados, a
via ou logradouro público.
§ 2º Consideram-se imóveis não residenciais do tipo especial para efeito
de aplicação desta Lei, os hotéis, apart - hotéis, motéis, hospitais, escolas,
restaurantes e shopping centers.
Art. 219. Fica isento da taxa o imóvel residencial situado em zona popular, cuja área construída não ultrapasse a 49 m2 (quarenta e nove metros
quadrados).
Art. 220. O lançamento da taxa será procedido anualmente, em nome do
contribuinte, na forma e nos prazos regulamentares, isoladamente ou em
conjunto com o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU.
Art. 221. A taxa será paga, total ou parcialmente, na forma e nos prazos
regulamentares.
Art. 222. O pagamento da Taxa e das penalidades ou acréscimos legais
não exclui o pagamento de:
I - preços ou tarifas pela prestação de serviços especiais, tais como
remoção de contêineres, entulhos de obras, aparas de jardins, bens móveis
imprestáveis, resíduos extraordinários resultantes de atividades especiais,
animais abandonados e/ou mortos, veículos abandonados, capina de terrenos,
limpeza de prédio, terrenos e disposição de resíduos em aterros ou assemelhados;
II - penalidades decorrentes da infração à legislação municipal referente
limpeza urbana.
Art. 223. O contribuinte que pagar a taxa de uma só vez, até a data do
vencimento da primeira parcela, gozará de desconto de 10% (dez por cento).
Art. 224. A falta de pagamento da Taxa implicará a cobrança dos acréscimos legais previstos nesta Lei.
Art. 225. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação das seguintes penalidades:
I - no valor de 60% (sessenta por cento) do tributo não recolhido, atualizado monetariamente, a falta de informações para fins de lançamento, quando
apurada em ação fiscal;
II - no valor de 100% (cento por cento) do tributo não recolhido, atualizado monetariamente, a falta de informações para fins de lançamento, combinada com a prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agravantes prevista no art. 49 desta Lei.
SEÇÃO II
TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS
SUBSEÇÃO I
DO FATO GERADOR E DO SUJEITO PASSIVO
Art. 226. A Taxa de Expediente e Serviços Diversos tem como fato gera-

dor, a utilização efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Parágrafo único. Sujeito passivo da taxa é o usuário do serviço, efetiva
potencialmente, quando solicitado ou não.
SUBSEÇÃO II
DO CÁLCULO DA TAXA
Art. 227. A taxa será calculada de acordo com a tabela VIII, anexa a este
Código.
SUBSEÇÃO III
DA ARRECADAÇÃO
Art. 228. A taxa será arrecadada mediante o Documento de Arrecadação
Municipal (DAM), na ocasião em que o ato ou fato for praticado, assinado
ou visado, ou em que o instrumento formal for protocolado, expedido, anexado, desentranhado ou devolvido.
Art. 229. Os serviços especiais, tais como:
I.
remoção do lixo extra-residencial e entulhos, somente serão prestados por solicitação do interessado, sem prejuízo da aplicação das penalidades, previstas no Código de Postura do Município;
II.
de enumação ou reenumação em sepultura rasa: em carneira e galeria será removida o decujo em ossário público e depositado conforme decreto
regulamentar.
Parágrafo único. Ocorrendo a violação do Código de Posturas, os serviços serão prestados compulsoriamente, ficando o responsável obrigado a
efetuar o pagamento da taxa devida.
SUBSEÇÃO IV
DAS ISENÇÕES
Art. 230. São isentos das Taxas de expediente e Serviços Diversos:
I.
as certidões relativas ao serviço militar, para fins eleitorais e, as
requeridas pelos funcionários públicos, para fins de apostila em suas folhas
de serviços;
II.
a aprovação de projetos de edificação de casas populares, assim
entendidos, os que obedecerem rigidamente as normas de edificações adotadas pelo órgão competente da municipalidade.
§ 1º - As isenções previstas neste artigo independem de requerimento do
interessado e serão reconhecidas, de oficio, no ato da entrega da documentação no protocolo da repartição competente.
§ 2°- A isenção prevista no inciso II, deste artigo, atinge o processo de
edificação em todas as suas fases, nela incluída a expedição de termo de
“Habite-se”.
TÍTULO IV
DAS CONTRIBUIÇÕES
CAPÍTULO I
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR
Art. 231. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização de imóvel localizado em área beneficiada direta ou indiretamente por obra
pública executada pelo Município.
§ 1° Considera-se ocorrido o fato gerador no momento de início de utilização da obra pública para os fins a que se destinou.
§ 2° As obras públicas passíveis de ocorrência do fato gerador são:
I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas;
II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes,
túneis e viadutos;
III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive
todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema;
IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, instala-
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ções de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em geral ou
de suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações de comodidade
pública;
V - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de saneamento
de drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos e canais,
retificação e regularização de cursos d’água e irrigação;
VI - construção de estradas de ferro, e construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem;
VII - construção de aeródromos e aeroportos, e seus acessos;
VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico.
Art. 232. 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.
SEÇÃO II
DO EDITAL DA OBRA
Art. 233. Para a cobrança da Contribuição de Melhoria, o Poder Executivo deverá publicar edital contendo:
I - descrição e finalidade da obra;
II - memorial descritivo do projeto;
III - orçamento do custo da obra;
IV - delimitação da área beneficiada direta e indiretamente;
V – definição da parcela de custo da obra a ser ressarcida pela Contribuição;
VI - critério de cálculo da Contribuição;
VII – prazo de pagamento e condições de parcelamento do valor da
Contribuição.
§1° O edital fixará o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação de qualquer dos elementos referidos nos incisos do artigo.
§2° Caberá ao contribuinte o ônus da prova, quando impugnar qualquer
dos elementos referidos nos incisos deste artigo.
SEÇÃO III
DO SUJEITO PASSIVO
Art. 234. 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.
SEÇÃO IV
DO CÁLCULO E LANÇAMENTO
Art. 235. 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 individual 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 os relativos 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.
Art. 236. 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.
Art. 237. Quando ocorrer atraso no pagamento de três parcelas, todo o
débito é considerado vencido e o crédito tributário será inscrito em Dívida
Ativa.

SEÇÃO V
DAS ISENÇÕES
Art. 238. São isentos da Contribuição de Melhoria:
I - a União, o Estado e suas respectivas Autarquias;
II – as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as empresas de
economia mista deste Município.
CAPÍTULO II
DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I
DO FATO GERADOR
Art. 239. A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
– COSIP, prevista no art. 149-A da Constituição Federal, tem como fato o
custeio do serviço da iluminação pública, além da instalação, manutenção,
melhoramento e expansão da rede de iluminação pública municipal.
Art. 240. A Contribuição incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a
posse, a qualquer título, de imóveis, edificados ou não, beneficiados pela
iluminação pública.
Art. 241. Consideram-se beneficiados por iluminação pública para efeito
de incidência desta Contribuição os imóveis edificados ou não, localizados:
I - em ambos os lados das vias públicas de caixa única, mesmo que as
luminárias estejam instaladas em apenas um dos lados;
II - em ambos os lados das vias públicas de caixa dupla quando a iluminação for central;
III - no lado em que estejam instaladas as luminárias no caso de vias
públicas de caixa dupla, com largura superior a 10 (dez) metros;
IV - em todo o perímetro das praças públicas, independentemente da
forma de distribuição das luminárias;
V - em escadarias ou ladeiras, independentemente da forma de distribuição das luminárias;
VI - ainda que parcialmente, dentro de círculos, cujos centros estejam em
um raio de 60 (sessenta) metros do poste dotado de luminária.
SEÇÃO II
DO SUJEITO PASSIVO
Art. 242. O sujeito passivo é o proprietário, o titular do domínio útil ou
possuidor, a qualquer título, de imóveis, edificados ou não, situados neste
Município beneficiário, de forma direta ou indireta, do serviço de iluminação
pública, que possua ligação regular e privada ao sistema de fornecimento de
energia, residencial ou não residencial.
§ 1º São sujeitos passivos solidários, o locatário, o comodatário ou possuidor indireto, a qualquer título, de imóvel edificado ou terreno situado no
território do Município.
§ 2º O lançamento da contribuição poderá ser feito indicando como obrigado qualquer dos sujeitos passivos solidários.
SEÇÃO III
DA BASE DE CÁLCULO, LANÇAMENTO E ISENÇÕES
Art. 243. A base de cálculo da contribuição é o valor líquido da fatura
mensal do consumo de energia, seja ele consumo ativo, consumo reativo
excedente, demanda ativa e demanda reativa excedente, constante na fatura
emitida pela empresa concessionária.
Art. 244. O lançamento será efetuado, em nome do sujeito passivo, considerando-se as classes de consumidores, as alíquotas e limites previstos na
Tabela IX:
I - mensalmente, para os imóveis edificados;
II - anualmente, para os imóveis não edificados.
§ 1° A cobrança da COSIP poderá se realizar através da fatura emitida
pela empresa concessionária, do carnê de pagamento do IPTU e outro meio
considerado adequado pelo Poder Executivo.
§ 2° Ficam os valores da Contribuição limitados a R$ 15,00 (quinze reais)
para os consumidores classe residencial e a R$ 30,00 (trinta reais) para os

Barreiras - Bahia - Edição 1125 - 23 de dezembro de 2010 - ANO 05

consumidores classe não residencial.
Art. 245. Ficam isentos da contribuição os órgãos, autarquias e fundações municipais e a iluminação pública municipal.
SEÇÃO IV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 246. São consideradas infrações:
I - O não lançamento na conta da fatura da energia elétrica por parte da
concessionária;
II - A informação incorreta que interfira no montante da contribuição seja,
por parte da concessionária ou do contribuinte;
III - O atraso da concessionária ou permissionária no repasse do saldo
disponível da CIP, após quitação das faturas de energia do Executivo Municipal.
Art. 247. Serão aplicadas as seguintes multas:
I - 2% (dois por cento) sobre o montante não recolhido, quando se tratar
das infrações previstas nos inciso III do art. 196 desta Lei;
II - 3% (três por cento) sobre o montante, quando tratar da infração
prevista no inciso IV do art. 196 desta Lei;
SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 248. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato com
qualquer empresa concessionária ou permissionária do serviço público de
energia elétrica no Município, com o objetivo de:
I - possibilitar a utilização, pelo Município, do cadastro da concessionária ou permissionária para o lançamento da COSIP;
II - autorizar a concessionária ou permissionária a cobrar a COSIP, mensalmente junto com a fatura de consumo de energia elétrica.
III - autorizar a concessionária ou permissionária a deduzir, do montante
da COSIP do mês, os valores referentes ao consumo de energia elétrica dos
órgãos da administração direta do Município.
Art. 249. Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil e administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, para
onde deverão ser destinados todos os recursos arrecadados com a COSIP.
LIVRO QUARTO
DAS RENDAS DIVERSAS
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 250. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a fixar 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 - pela exploração de serviço público municipal sob o regime de concessão ou permissão;
IV - pelo uso de bens e áreas de domínio público;
V - pelo uso de logradouro público, inclusive do espaço aéreo e do subsolo e de obras de arte especiais de domínio municipal, para implantação,
instalação e passagem de equipamentos urbanos destinados à prestação de
serviços de infra-estrutura de utilidades por entidades de direito público e
privado.
§ 1º Estão compreendidos no inciso I, entre outros, os seguintes serviços
de:
a) Mercado;
b) Matadouro;
c) Cemitério;
d) Rede de Esgotos e Água.
§ 2º Estão compreendidos no inciso II, entre outros, os seguintes serviços:
a) prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de

terrenos e avaliação de propriedade imobiliária;
b) prestação dos serviços de expediente;
c) outros serviços de natureza contraprestacional.
§ 3º Estão compreendidos no inciso IV a concessão de áreas em logradouros e jardim para exploração de atividades econômicas.
Art. 251. A fixação dos preços de serviços, sempre que possível, terá por
base o custo unitário.
§ 1º Quando não for possível a obtenção do custo unitário, 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.
§ 2º 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.
§ 3º 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.
Art. 252. 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 infrações outras, praticadas pelos consumidores ou usuários, previstos na legislação.
Art. 253. Aplicam-se aos preços públicos no tocante a lançamento, cobrança, pagamento, restituições, fiscalização, domicílio e obrigações acessórias dos usuários, dívida ativa, penalidades e processo fiscal as disposições
do presente Código.
Art. 254. A falta de pagamento do preço público, nos prazos estabelecidos, implica na cobrança dos acréscimos legais previstos para os tributos.
TÍTULO II
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
SEÇÃO I
MERCADO MUNICIPAL
Art. 255. A manutenção do mercado municipal será custeada por preço
público, inclusive contratos de permissão ou locação.
Parágrafo único. A exploração por terceiros dar-se-á mediante Termo de
Permissão.
SEÇÃO II
MATADOURO MUNICIPAL
Art. 256. Pela utilização do matadouro municipal e objetivando sua manutenção, será cobrado preço público por cada unidade de espécie abatida.
SEÇÃO III
CEMITÉRIO MUNICIPAL
Art. 257. Será cobrado preço público para todos os serviços relativos à
inumação, prorrogação de prazos, perpetuidade, exumações e outros serviços correlatos.
SEÇÃO IV
REDE DE ESGOTOS E ÁGUA
Art. 258. Pela utilização da rede de esgoto e água mantida pelo Município, objetivando sua manutenção, reparação e investimentos, será cobrado
preço público por cada unidade imobiliária ligada à rede, podendo tais serviços ser concedidos ou permitidos a terceiros na forma da Lei.
SEÇÃO V
SERVIÇOS TÉCNICOS
Art. 259. Os preços de serviços técnicos serão devidos pela execução dos
serviços da seguinte natureza: numeração de prédios; alinhamento; reposição
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de pavimentação; demarcação e marcação de áreas de terrenos; avaliação de
propriedade imobiliária, quando o contribuinte lhe der causa, ou seja diretamente beneficiado.
SEÇÃO VI
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE
Art. 260. Os preços pelos serviços de expediente serão 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 VIII
SERVIÇOS DIVERSOS
Art. 261. Os preços de serviços diversos serão devidos pela execução dos
serviços da seguinte natureza: apreensão e depósito de animais, bens e mercadorias.
TÍTULO III
DO USO DE BENS OU ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO
SEÇÃO I
USO DE ÁREAS EM VIAS, TERRENOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
Art. 262. Entende-se por uso de áreas em vias, terrenos e logradouros
públicos, aquele feito a título precário, embora com aspectos de regularidade,
mediante instalação provisória de balcão, mesa, tabuleiro e qualquer outro
móvel ou utensílio, estacionamento privativo de veículos em locais permitidos e o espaço ocupado por circo, parques de diversões e similares.
Parágrafo único. Entende-se por logradouro público as ruas, alamedas,
travessas, galerias, praias, pontes, jardins, becos, túneis, passeios, estradas e
qualquer caminho aberto ao público no território do Município.
SEÇÃO II
USO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
Art. 263. Fica permitido, mediante o pagamento de preço público, a
título precário e oneroso, o uso de logradouro público, inclusive do espaço
aéreo e do subsolo e de obras de arte especiais de domínio municipal, para
implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos destinados à
prestação de serviços de infra-estrutura de utilidades por entidades de direito
público e privado.
Parágrafo único. Define-se como:
I - equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura os elementos físicos fixos integrantes das linhas e redes de utilidades, tais como postes e torres, fios e cabos, equipamentos, câmaras, cabines
e armários, dutos, dutovias, galerias e todas as demais instalações de infraestrutura;
II - obras de arte especiais referidas no “caput” deste artigo pontes,
viadutos, passarelas, elevados, túneis e similares.
LIVRO QUINTO
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TÍTULO I
DA ARRECADAÇÃO
Art. 264. Toda a arrecadação municipal será feita pela rede bancária autorizada pela Administração.
Art. 265. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a extinguir créditos
do Município por meio de transação e dação de imóvel em pagamento, na
forma do regulamento específico de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
TÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I

DA COMPETÊNCIA, DO ALCANCE E DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 266. Compete privativamente à Secretaria de Finanças do Município, pelos seus órgãos especializados, a fiscalização do cumprimento das
normas tributárias relativas aos impostos.
Parágrafo único. Ato de Poder Executivo definirá as competências de
fiscalização das taxas.
Art. 267. A fiscalização a que se refere o artigo anterior será exercida
sobre as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que
gozam de imunidade ou isenção tributária.
Art. 268. 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 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.
I. São obrigados a exibir documentos e livros fiscais e comerciais relativo
aos tributos, a prestar informações solicitadas pelo fisco e não embaraçar a
ação fiscal:
a)
o sujeito passivo e todos que participarem das operações sujeitas
ao imposto;
b)
os serventuários de oficio;
c)
os servidores públicos municipais;
d)
as empresas transportadoras e os proprietários de veículos empregados no transporte de mercadorias e objetos, por conta própria ou de
terceiros, desde que façam do transporte profissão lucrativa;
e)
os bancos e as instituições financeiras;
f)
os síndicos, comissários e inventariantes;
g)
os leiloeiros, corretores, despachantes e liquidatários;
h)
as companhias e armazéns em geral;
i)
todo os que embora não sujeito ao imposto, prestem serviços considerados como etapas do processo de industrialização ou comercialização.
Art. 269. O exame a que se refere o artigo anterior poderá ser repetido
quantas vezes a autoridade administrativa considerar necessário, enquanto
não decair o direito da Fazenda Municipal constituir o crédito tributário.
Art. 270. No exercício de suas funções, a entrada do agente fiscal nos
estabelecimentos, bem como o acesso as suas dependências internas, não
estarão sujeitos a formalidades diversas da sua imediata identificação, pela
exibição de identidade funcional aos encarregados diretos e presentes ao local,
a qual não poderá ser retida, em qualquer hipótese, sob pena de ficar caracterizado o embaraço à fiscalização.
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 ao Ministério
Público que se faça a exibição judicial.
Art. 271. A ação do agente fiscal poderá estender-se além dos limites do
Município, desde que prevista em convênios, ressalvado a ação fiscal em
estabelecimento de sujeito passivo, cuja prestação de serviço tenha ocorrida
neste Município.
Art. 272. Através de ato administrativo poderão ser definidos prazos
máximos para a conclusão das fiscalizações e diligências previstas na legislação tributária.
Art. 273. 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.
Art. 274. A autoridade administrativa é competente para interditar qualquer estabelecimento que esteja funcionando sem as licenças concedidas regularmente.
CAPÍTULO II
DO SIGILO FISCAL
Art. 275. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus
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funcionários, de informações obtidas em razão de ofício, sobre a situação
econômica ou financeira e a natureza e estado dos negócios ou atividades dos
contribuintes e demais pessoas naturais ou jurídicas.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os casos de
requisição do Poder Legislativo e de autoridade judicial, no interesse da justiça, da prestação mútua de assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e da permuta de informações entre os diversos setores da Fazenda
Municipal e entre esta e os da União, dos Estados e de outros Municípios.
CAPÍTULO III
DAS PESSOAS OBRIGADAS A PRESTAR INFORMAÇÕES
Art. 276. Mediante intimação escrita, são 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.
§ 1° 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.
§ 2° Os serventuários da justiça enviarão à Secretaria de Finanças do
Município, até o dia 10 (dez) de cada mês, extratos ou comunicações de atos
relativos a imóveis, inclusive escritura de enfiteuse, anticrese, hipoteca, arrendamento ou locação, bem como das averbações, inscrições ou transcrições
realizadas no mês anterior.
Art. 277. 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, bem como nas entidades autárquicas, fundacionais,
paraestatais e de economia mista.
CAPÍTULO IV
DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO
Art. 278. O sujeito passivo que mais de uma vez reincidir em infração da
legislação tributária municipal, poderá ser submetido a regime especial de
fiscalização, proposta por autoridade fiscal.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo estabelecerá os limites e condições do regime especial.
CAPÍTULO V
DA CASSAÇÃO DE REGIMES OU CONTROLES ESPECIAIS
Art. 279. Os regimes ou controles especiais de pagamento de 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.
TÍTULO III
DO ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
Art. 280. Compete exclusivamente à Secretaria de Administração e Fi-

nanças o acompanhamento das seguintes transferências constitucionais:
I - do Fundo de Participação dos Municípios – FPM
II - da cota parte do ICMS.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo definirá os órgãos competentes para o acompanhamento das demais transferências da União e do Estado.
Art. 281. O acompanhamento do Índice de Valor Adicionado – IVA,
relativos ao ICMS é fundado no disposto na Lei Complementar Federal n°
63, de 11 de janeiro de 1990, na Lei Estadual n° 7, de 20 de dezembro de 1991
e nos artigos nº 334 e 970 a 979 do RICMS-BA (Decreto nº 6.284/97).
Art. 282. Ficam os contribuintes do ICMS definidos no art. 333 do
RICMS-BA (Decreto nº 6.284/97), obrigados a entregar na Secretaria de
Finanças, cópia do arquivo magnético:
I – da declaração e apuração mensal do ICMS (DMA) e da sua Cédula
Suplementar (CS-DMA),
II – dos documentos fiscais eletrônicos “Sintegra”, como definidos no
Convenio ICMS 57/95 e alterações subseqüentes, contendo a totalidade das
operações e registros previstos para o informante, não validados, em formato
“txt”, nos termos do artigo 708-A do Regulamento do ICMS do Estado da
Bahia (Decreto nº 6.284/97);
III – da escrituração fiscal digital (EFD) e da escrituração contábil digital
(ECD), quando obrigados pela legislação tributária estadual ou federal.
§ 1° O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias após o prazo determinado
para a entrega ao fisco estadual ou federal.
§ 2° A não entrega dos arquivos ou a sua entrega inconsistente sujeitará o
contribuinte ao pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
por arquivo não entregue ou entregue com inconsistência.
§ 3° Ato do Poder Executivo definirá os procedimentos de entrega e
recepção dos arquivos magnéticos.
TÍTULO IV
DAS CERTIDÕES NEGATIVAS
Art. 283. 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 05 (cinco) dias da data de entrada do
requerimento na repartição.
§ 2º O prazo de vigência dos efeitos da certidão negativa é de até 90
(noventa) 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.
Art. 284. A certidão negativa deverá indicar obrigatoriamente:
I - identificação da pessoa;
II - domicílio fiscal;
III - ramo de atividade;
IV - período a que se refere;
V - período de validade da mesma.
Art. 285. 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”, terá validade de 30 (trinta) dias, dela
constando todas as informações previstas no artigo anterior, além das informações suplementares consideradas necessárias.
Art. 286. Nenhum departamento 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.
Art. 287. 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
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E DA INSCRIÇÃO
Art. 288. Constitui dívida ativa do Município a proveniente de crédito,
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regularmente inscrito 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 não exclui, para os efeitos
deste artigo, a liquidez do crédito.
Art. 289. 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 original da dívida, bem como o termo inicial e a maneira 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 e número da inscrição no Registro da Dívida Ativa;
VI - o número do processo administrativo ou do auto, se neles estiver
apurado o valor da dívida.
Art. 290. A omissão de quaisquer dos requisitos enumerados, ou o erro a
eles relativos, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança
decorrente.
Parágrafo único. A nulidade a que se refere este artigo poderá ser sanada, até‚ decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula,
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, prazo de 30 (trinta)
dias para defesa que somente poderá versar sobre a parte modificada.
Art. 291. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de liquidez e certeza e tem efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode
ser elidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a
que aproveite.
Art. 292. Inscrita a dívida e extraídas as certidões de débito, estas serão
relacionadas e remetidas ao órgão competente para cobrança.
CAPÍTULO II
DA COBRANÇA
Art. 293. 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 de 20% (vinte por cento), na cobrança judicial, ressalvado percentual diferente estabelecido pelo juiz, calculado sobre a soma do
valor corrigido mais acréscimos legais.
§ 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.
Art. 294. Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem a quitação do
débito, deverá o órgão competente proceder à cobrança judicial, na forma da
legislação própria em vigor.
Parágrafo único. Iniciada a cobrança executiva, não será permitida qualquer providência no sentido de cobrança amigável.
Art. 295. O órgão responsável pela cobrança da dívida ativa fica obrigado
a registrar, em livro especial ou processamento eletrônico, o andamento dos
executivos fiscais.
Art. 296. O pagamento correspondente a débitos municipais em dívida
ativa será feito na tesouraria da repartição municipal competente ou em
estabelecimento bancário, indicado em ato do Poder Executivo.
§ 1º Os honorários advocatícios, decorrentes da cobrança da dívida ativa,
poderão ser cobrados separadamente ou concomitantemente, 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.
Art. 297. Nenhum débito inscrito poderá ser recebido sem que o devedor
pague, ao mesmo tempo, os acréscimos legais, inclusive os pertinentes à
dívida ativa, contados até a data de pagamento do débito.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 298. 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,
Secretário e órgãos fazendários.
§ 2º Enquanto não forem baixados os atos administrativos referidos neste
artigo, permanecem em vigor aqueles que disponham sobre a matéria‚ ou
assunto, no que não contrariar esta Lei.
Art. 299. Fica adotado o Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei
Complementar Federal n° 128/2008, segundo as normas baixadas pelo Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos previstos no artigo 2º dessa Lei Complementar.
Art. 300. Poderá o Município, através de convênio, absorver as atividades de controle e fiscalização de tributos de outros Entes Federados, desde
que haja incremento de receitas de transferências constitucionais ou absorção
de custos das atividades.
Art. 301. Os valores referentes a tributos, rendas, multas e outros acréscimos legais, estabelecidos em quantias fixas, deverão ser atualizados anualmente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor AmploEspecial IPCA-E apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE acumulado no exercício anterior.
Art. 302. Excepcionalmente para o exercício de 2011, o fato gerador do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e a Taxa de
Fiscalização do Funcionamento – TFF considerar-se-á ocorrido em 1° de
janeiro de 2011, sem prejuízo de sua anualidade.
Art. 303. Os regimes de estimativas da base de cálculo do ISS vigentes na
data de publicação desta Lei serão revogados em 31 de dezembro de 2010,
ressalvado a confirmação de sua vigência a ser feita por ato do Chefe do Poder
Executivo.
Art.304. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art.305. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
LISTA DE SERVIÇOS
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 consultaria 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.
2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda
3.02 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios
virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de
espetáculos, parques de diversões, conchas e congêneres, para realização de
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eventos ou negócios de qualquer natureza.
3.03 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos,
dutos e condutos de qualquer natureza.
3.04 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário.
4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01 – Medicina e biomedicina.
4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e
congêneres.
4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de
saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
4.04 – Instrumentação cirúrgica.
4.05 – Acupuntura.
4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07 – Serviços farmacêuticos.
4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico,
orgânico e mental.
4.10
– Nutrição.
4.11 – 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.
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.
5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.
5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres,
na área veterinária.
5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e
congêneres.
5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
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 irriga-

ção, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadoria produzida pelo instalador de serviços, fora do local da prestação dos serviços,
que fica sujeita ao ICMS).
7.03 – 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.
7.04 – Demolição.
7.05 – 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).
7.06 – 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.
7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08 – Calafetação.
7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos.
7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
7.14 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
7.15 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.16 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas,
represas, açudes e congêneres.
7.17 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
7.18 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos,
geológicos, geofísicos e congêneres.
7.19 – 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.
7.20 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional,
instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01 – 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).
9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução
de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.
9.03 – Guias de turismo.
10 – Serviços de intermediação e congêneres.
10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência
privada.
10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral,
valores mobiliários e contratos quaisquer.
10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.
10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização
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(factoring).
10.05 – 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.
10.06 – Agenciamento marítimo.
10.07 – Agenciamento de notícias.
10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 – Distribuição de bens de terceiros.
11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e
congêneres.
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de
aeronaves e de embarcações.
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda
de bens de qualquer espécie.
12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01 – Espetáculos teatrais.
12.02 – Exibições cinematográficas.
12.03 – Espetáculos circenses.
12.04 – Programas de auditório.
12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.
12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais,
festivais e congêneres.
12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10 – Corridas e competições de animais.
12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com
ou sem a participação do espectador.
12.12 – Execução de música.
12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas,
concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e
congêneres.
12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows,
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual
ou congêneres.
12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer
natureza.
13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia
13.01 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres.
13.02 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
13.03 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.
13.04 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
14 – Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01 – 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 fica sujeita ao ICMS).
14.02 – Assistência Técnica.
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto de peças e partes empregadas, que fica sujeita ao ICMS).
14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente

com material por ele fornecido.
14.07 – Colocação de molduras e congêneres.
14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
14.10 – Tinturaria e lavanderia.
14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12 – Funilaria e lanternagem.
14.13 – Carpintaria e serralheria.
15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União
ou por quem de direito.
15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados
e congêneres.
15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem
como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05 – 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.
15.06 – 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.
15.07 – 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 relaciona-
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dos 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 – Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 – Serviços de transporte de natureza municipal.
17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.
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.
17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-deobra.
17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos,
textos e demais materiais publicitários.
17.07– Franquia (franchising)
17.08 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.09 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,
congressos e congêneres.
17.10 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento
de alimentos e bebidas , que fica sujeito ao ICMS).
17.11 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.12 – Leilão e congêneres.
17.13 – Advocacia.
17.14 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
17.15 – Auditoria.
17.16 – Análise de Organização e Métodos.
17.17 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.18 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.19 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.20 – Estatística.
17.21 – Cobrança em geral.
17.22 – 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).
17.23 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
18 – 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.
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.
19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclu-

sive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.
20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e metroviários.
20.01 – 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.
20.02 – 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.
20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários,
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações, logística e congêneres.
21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
22. – Serviços de exploração de rodovia.
22.01 – 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. – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial
e congêneres.
23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.
24. – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização
visual, banners, adesivos e congêneres.
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização
visual, banners, adesivos e congêneres.
25. - Serviços funerários.
25.01 – 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.
25.02 – Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.
25.03 – Planos ou convênio funerários.
25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; courrier e congêneres.
26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; courrier e congêneres;
27 – Serviços de assistência social.
27.01 – Serviços de assistência social.
28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
29 – Serviços de biblioteconomia.
29.01 – Serviços de biblioteconomia.
30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.
31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.
32 – Serviços de desenhos técnicos.
32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e
congêneres.
33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e
congêneres.
34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
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34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e
relações públicas.
36 – Serviços de meteorologia.
36.01 – Serviços de meteorologia.
37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
38 – Serviços de museologia.
38.01 – Serviços de museologia.
39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).
40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
40.01 - Obras de arte sob encomenda.
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LEI Nº 923/2010, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de
Parceria com OSCIP - Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - para operacionalização de programas e
adota outras providências”.
PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo de Barreiras - Bahia, autorizado a firmar
Termo de Parceria e/ou Contrato de Gestão com OSCIP - Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - nos moldes da Lei Federal n° 9.790/99,
de 23 de março de 1999 e Decreto 3.100/99 de 30 de junho de 1999.
Parágrafo Único - Às Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP’s – poderão ser destinados recursos orçamentários e bens
públicos necessários ao cumprimento do Termo de Parceria e/ou Contrato de
Gestão e da operacionalização dos programas, inclusive com a administração
e custos dos projetos.
Art. 2° - A especificação do programa de trabalho proposto pela OSCIP
- Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - será executada mediante
aprovação do Poder Executivo Municipal, observando:
I. a identificação do objeto a ser executado;
II. as metas a serem atingidas;
III. as etapas ou fases de execução;
IV. o plano de aplicação dos recursos financeiros;
V. a previsão de início e fim da execução do objeto.
Parágrafo Único - A prestação de contas obedecerá às normas da Lei nº
9.790/99 e Decreto-Lei nº 3.100/99.
Art. 3° - Os programas serão executados através de execução das ações
sob a responsabilidade da OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - mediante a prestação de serviços.
Art. 4° - A transferência de recursos públicos para Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP’s - assim qualificadas pelo
Ministério da Justiça de acordo com a Lei nº 9.790/99, para a execução de
atividades/projetos de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência
social, saúde, educação e meio ambiente, se dará como subvenções sociais,
nos termos do art. 16 da Lei nº 4.320, de 1964.
Art. 5° - As despesas desta lei correrão à conta de dotação orçamentária
própria constante do orçamento municipal, podendo ser suplementadas do
Orçamento Geral, conforme preceitua o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/64,
para ocorrer à despesa se necessária.
Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
LEI Nº 924/2010, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010.
“Altera as Leis nº 799/08 e nº 417/98, que dispõem sobre a
remuneração dos Conselheiros Tutelares do Município de
Barreiras”.
PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1° - Esta Lei altera o artigo 37, § 1º da Lei nº 417/98 e o artigo 3º da
Lei nº 799/08.
Art. 2º - O artigo 37, § 1º da Lei nº 417/98 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 37 - ...
§ 1º - A remuneração eventualmente fixa não gera relação de emprego com
a municipalidade.”
Art. 3º - O artigo 3º da Lei nº 799/08 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º - A remuneração bruta dos Conselheiros Tutelares do Município

de Barreiras será de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do §
1º do artigo 37 da Lei Municipal nº 417/98.”
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
LEI Nº 925/2010, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010.
“Autoriza o Poder Executivo a proceder permuta de bens
imóveis com a Diocese de Barreiras e o Sr. João Marques da
Silva, com o intuito de viabilizar a implantação de creches”.
PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar
bens imóveis de sua propriedade localizados nos Loteamentos Morada Nobre
I e Morada da Lua com a Diocese de Barreiras e com o Sr. João Marques da
Silva, com a finalidade de viabilizar a implantação de creches.
Art. 2º - São objetos da permuta entre o Município de Barreiras e a
Diocese de Barreiras:
I – área localizada entre as quadras 05 e 06 do Loteamento Morada Nobre
I, medindo 30 (trinta) metros de frente para a Rua T-4, 30 (trinta) metros de
fundo para a Rua T-3, 60 metros na lateral direita para a quadra 06 e 60
metros na lateral esquerda para a quadra 05, perfazendo uma área total de
1.800m2 (um mil e oitocentos metros quadrados) pertencente ao Município
de Barreiras, conforme Decreto Municipal nº. 41, de 24 de janeiro de 1983.
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2º Ofício de
Barreiras sob o nº. R-1-705 em 29 de outubro de 1990.
II – lotes 06, 08 e 10 da quadra 101 do loteamento Morada da Lua
pertencentes à Diocese de Barreiras, com edificação, conforme Escritura
Pública de Compra e Venda registrada no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas sob o nº. R-1-8402.
Art. 3º - São objetos da permuta entre o Município de Barreiras e o Sr.
João Marques da Silva:
I – lotes 05, 06 e 07 da quadra 02 do loteamento Morada da Lua,
pertencentes ao Município de Barreiras, conforme registrado no Cartório de
Registro de Imóveis e Hipotecas sob a matrícula nº. R-1-15.812.
II – área com 2.880 (dois mil e oitocentos e oitenta) com 48 (quarenta e
oito) metros de frente para a Rua Dr. Orlando de Carvalho, 48 (quarenta e
oito) metros de fundo, 60 (sessenta) metros do lado direito para a Rua do
Cerrado e 60 (sessenta) metros do lado esquerdo, a ser desmembrada da
propriedade do Sr. João Marques da Silva registrada no Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas sob o número R-2-4619.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
LEI Nº. 926/2010, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010.
Determina que os postes que dão sustentação à rede elétrica
sejam colocados na divisa dos lotes de terreno, na área urbana.
PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º - A concessionária, que explora o fornecimento de energia elétrica,
priorizará a colocação dos postes de sustentação à rede elétrica nas divisas
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dos lotes de terrenos das áreas urbanas.
Art. 2º - Os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando
transtornos, impedimentos, ou risco de acidente aos proprietários dos imóveis
lindeiros, serão removidos, sem quaisquer ônus para os interessados, desde
que não tenham sofrido remoção anterior.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

