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LEI MUNICIPAL Ng 66012022

De 19 de abril de2022

"Altera disposifivos da Lei no 235, de 16 de dezembro de 2011 -

Código Tributário e de Rendas do Município de São Francisco do

Conde/Ba, e adota outras providências."

o pREFEtro Do MuNtcípto DE sÃo FRANclsco Do coNDE, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuiçÕes legais que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art.

ZS, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

E Renumera o parágrafo único e acrescenta o § 2' no artigo 16 da Lei n'

235, de 16 de dezembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Att.16...

§r. A inscição das pessoas vinculadas ao recolhimento de rendas

municipais se dará a requerimento do interessado ou de ofício, conforme

estabelecido em regulamento.

§2. Na impossibilidade de se rnscreyer definitivamente no Cadastro Fiscal do

Município e, obseruado o disposfo no Art. 17 e nos termos do Regulamento, os

contribuintes poderão serinscn?os no Cadastro Fiscal ProvisÓrío.u

EAItera o s 3o do artigo 28 na Lei n'235, de 16 de dezembro de 2011, que

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.28......

§3o Os Microempreendedores lndividuais ( MEls) ficam isenfos das

e dos Emolumentos Municipais nos termos desfe cÓdigo Tibutário sendo
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as dísposções das Leis Específtcas Municipais e Federais que

vets;em sobre esta matéria."

I Acrescenta o parágrafo único no artigo 94 da Lei n" 235, de 16 de

dezembro de 2011, com a seguinte redação:

"Art.94

parágnfo único. O imóvet gue possuir área de teneno excedente a 5 (cinco)

vezes a área construída, coberta ou não, fica sujeito, na área excedente, à aplicação da

atíquota prcvista para teneno sem edificação."

f Revoga integralmente o § 20 do artigo 95 da Lei n'235, de 16 de

dezembro de 2011

EAltera o artigo 101 da Lei n'235, de 16 de dezembro de 2011, que passa

a vigorar com a seguinte redação:

,Atlç lO1. A avaliação específica será realizada, através de um dos méfodos

de avatiação de bens imÓveis prcvistos na NBR 14.653, em imÓvel que possua

caracterísfibas espe ciais que não seja recomendada a avaliação em massa, tais como:

I - planta industial;

ll - dutos vias;

lll - silo;
lV - imóveis com edificações especiais, de características prÓprias, tais

como aeroporto, heliportos, heliponfos, esfádios, esÍações rcdoviárias, Íorres e

antenas de telecomunicações e radiodifusão;

V - o teneno ter conformação topográfica e/ou condiçôes desfavorável;

§r" A avatiação específica poderá ser requerida pelo suieito passivo ou

determin ad a pela autorid ade ad ministrativa'

§2. Á avatiação específica poderá ser contraditada pelo suieito passivo

desde que acompanhada de taudo técnico de perito cadastrado em entidade
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ll - para as construções, o valor unitáio poderá

construção e destinaçáo de uso do imóvel, considerando:

§3'No caso de planta industial, em função dos cusfos de instalação

dos equipamentos de ptodução em gercl, incluindo estrufuras fÍsicas consÍruídas e

ou modificada§ r,hseridas na atividade fabil ou comercial do estabelecimento;

assim como amtamentos, tanques, tubovias, p'a,çaq iardins, suÔsÍagões de

enetgia e outras estruturas fisícas gue siryam de adomo ou aformoseamento da

propiedade, desde que alterado o estado natural do imÓvel urbano pela

inteNenção fÍsica, poder-se-á utitizar como valor de avaliação do imóvel, o valor

contábit do ativo imobilizado no balanço patrímonial, deduzida a deprcciaçáo.

§4o A forma de avatiação prcvista no § 3' deverá ser devidamente

apurcda mediante ação fiscal.

§5. A avaliação especial poderá utilizar-se de dados e elementos de cálculo

da avaliaçáo cadastral."

E Acrescenta os artigos 't0'l-A a 101-H a Lei n' 235, de 16 de dezembro de

201 1, com a seguinte redação:

"Art 101-A. A avaliação em massa é feita com base em dados cadastrais,

declarados pelo sujeito passivo ou apurados de ofÍcio pela autoridade administrativa, e

na Planta Genéica de valorcs - PGV, que se constitui na fixação de valorcs monetários

unitáios padrão do mefio quadrado de terreno e de construção, sendo que:

I - pam os Íenenos, o valor unitário poderá ser uniforme para uma rcgião'

uma quadra, uma face de quadra, um logrudouro ou um segmento de logradouro'

considerando os seguintes elementos, em coniunto ou separadamente:

a) a área onde estiver situado;

á) os servços ou equipamentos exisÍentes;

c) a vator2ação segundo o mercado imobiliáio;

d)dirctizesdefinidasnoPlanoDiretordoMunicÍpiodeSãoFranciscodo

Conde e enlegislação Pertinente;

e) outtos dados tecnicamente rcconhecidos'
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a) o padrão da construção;

b) os mateiais construtivos do imóvel;

c) outros dados tecnicamente reconhecidos.

Atl" 101.8. o valor venal do imÓvel, apurado pela avaliação ern massa, será

o somatôrio do valor do teneno com o valor da construção.

§1" O vator do teneno será calculado pelo produto da área do teneno com o

valor monetário do metro quadrado do teneno, conforme o Anexo ll - Tabela de

RecelÍas I - desta !ei, e com o fato:r de ponderação do teneno, conforme rcgulamento.

§2o o valor da construção será calculado pelo produto da árca da construção

com o valor monetária do metrc quadndo da construção, conforme o Anexo ll - Tabela

de Receitas / - desta Lei, e com o fator de pondenção da construção, conforme

regulamento.

Art. 101-C. Quando se tratar de imÓveis que se constituem como edifÍcios

divididos em mais de uma unidade imobitiáia autônoma e como condomínios, vefticais

ou hoizontais, con sidera r-se-á :

l . como área de tenêno, o somatório da área de terreno da unidade com a

fnção da árca de teneno comum;

ll-comoárcadaconstrução,osomatóiodaárcaconstruldadaunidade

com a fração da área construÍda comum.

§1" Para os condomínios verticais, considerar-se- á como:

a) área de teneno da unidade, a fração ideal do teneno, assim entendida a

fração deconente da divisão proporcionat da área de teneno total pela área construída

da unidade;

b)áreaconstruídadaunidade,aárcadeusoprivativo,assimentendidaa

árca construÍda privativa da unidade acrescida da área de garagem e/ou vaga privativa

sern inscniâo cadastral autônoma;

c) área construída comum, a fraçáo deconente da divisáo proporcional da

árcaconstruídadeusocoletivopelaáreadeusopivativodecadaunidade;

§2" Parc os condomÍnios horízontais, considerar-se-á como:

a) árca de teneno da unidade, a área de terreno do lote:

b)áreaanstrutdadaunidade,aárcaconstruídaprivativadaunidade;

c) área de teneno comum, a fração deconente da prcporcional
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área de teneno de uso coletivo pela árca de teneno do lote;

d) área construlda comum, a fração decotente da divisão proporcional da

área construída de uso coletivo pela área de teneno do lote.

§3. /ncluem-se neste artigo os condomlnios verÍlcais ou hoizontais divididos

em apaftamenÍos, casas, salas, coniuntos de sa/as, loias, pavimentos vazados e

congêneres.

§4o Para a definição das áreas de teÍeno e de construção poderá ser

utitizado íecursos tecnotÓgicos de geoplocess amento e cartografia'

Ar7. 101-D. ConsrUera-se teneno sem edíficação, para efeito da tibutação:

I - o imôvel onde não haia edifrcação;

ll - o imóvel com edificação em andamento ou cuia obra esteia paralisada;

ttl - o imÓvet cuja edificação seja de natureza temporáría ou provisória, ou

gue possa ser rcmovida sem destruição, alteração ou modificação'

Art. 101.E. A unidade imobiliária tenitorial, que se limita com mais de um

logradouro, será tançada, para efeito do pagamento do imposto, pelo logradourc mais

valoizado.

Parágnfo único. Para tenenos sffuados em vias ou logradourcs não

especificados não constante da PGV, utilizar-se-á como VIJPI o coeficiente resultante da

média aritmética dos yalorcs da VtJPt das vias ou logradoutos p(tblicos em que começa

e termina a via ou logradouro considerado, ou, em se tratando de via com um acesso, o

VuPt da via pincipat, com rcdução de 30% (trinta por cento)'

Alt.lol.F.Aunidadeimobiliáiaediftcada,queselimitacommaisdeum

togradouro, será lançada, pa'€ efeito do pagamento do imposto, pelo logradourc de

acesso pincipal, salvo se exrsflr mais de uÍn acesso, quando será lançada pelo

logradouro mais valoizado entre os de acesso-

Art.lol.G.oenquadramentodaedificaçãonorespectivopadrãoconstrutivo

far-se-á peto conjunto de características que mais se asseme/he ao padáo, conforme o

Anexo ll - Tabela de Receifas I - desta Lei.

Parágnfoúnico.Quandoaedificaçàoseenquadraremmaisdeumpadrão

deconstrução,deveráseradotadoodemaiorpreponderânciac|aáreaconstruÍda

Atí. 101-H. A árca construída é encontrada pela
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paredes ou pitares, computando-se também a supertície:

f:

extemos das

t - das sacadas, varandas e tenaços, cobertos ou descobertos, de cada

pavimento;

ll - dos heliqortos;

lll - dos iiraus e mezaninos;

lV - pavimentada das garagens, vagas ou esfacionamentos descoberÍos;

V - das áreas edificadas descobertas desfinadas ao lazer, inclusive as

quadras de esporte e Piscinas;

Vl - pavimentada de pátios de armazenagem de matérías pnmas e ou de

produtos acabados;

Wt - das áreas edificadas descobertas destinadas â duÍo vias, canar's de

transpofte de efluentes líquidos e similares.

§ ío No cátculo do valor venal da construção será obseruado, ainda, que:

I - a área construída descobefta seja enquadrada no mesmo tipo de uso e

padrão da construção principal, com redução de 50% (cinquenta por cento)'

ll - na sobrctoja e mezanino a área construída seia enquadrada no mesmo

tipo da construção principal, com rcdução de 40% (quarenta por cento)'

§ 2. Os tenenos declarado.s náo edificáveis, nos termos da Lei Municipal, e

que não sejam economicamente explorados, terão redução de 80% (oitenta por cento)

no valor venal, aplicáveis sobre a pafte não edificável, conforme dispuser regulamento.

§ 3. euando se tratar de Área de Proteção Ambiental - APA, a redução,

prevista no § 2' desfe artigo, será suspensa caso se comprcve a inobseruância das

normas/egais pertinentes â preserua ção ambiental'"

EAfiera o inciso ll do artigo 106 da Lei n'235, de 16 de dezembro de 2011,

que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Att.106...

ll - cujo valor tançado seia iguat ou inferíor a R$80,00 (oitenta reais);"

IAftera o artigo 135 da Lei n'235, de 16 de dezembro de 2011, que passa

a vigorar com a seguinte redação:

"Art 135. Nas presfações de seruiços dos ifens 7.02 e
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seruiço anexa a esta tei, o a;ntribuinte poderá optar pela utilização de regime

especiat de estimativa para dedução na base de cálculo dos mateiais aplicados

e inarporados diretamente à obra, conforme disposÍo em Ato do Poder

Executivo.

Parágrafo único. O contibuinte que optar pelo regime especial de

estimativa previsto no caput deste aftigo fica dispensado da comprcvação dessas

deduções."

I Esta Lei êntra em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as

disposições em contrário.

Sáo Francisco do Conde-BA, 19 de abril de2022.

Antônio Ca c ncê os Calmon

Jerolino

Secretário

as Santana

a e OrçamentoF
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