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                  ESTADO DA BAHIA 
                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

GABINETE DO PREFEITO 

                 LEI Nº 776/2009 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL 

ALTERAR O PLANO PLURIANUAL 2006/2009 

E A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica alterada a redação Lei nº 705, de 30 de novembro de 2005, que dispõe sobre o 

Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, para inclusão das ações governamentais no 

programa orçamentário 07 conforme segue: 

PLANO PLURIANUAL – 2006 A 2009 

 PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS 
PROGRAMA 07 – GESTÃO E GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
OBJETIVO: Introduzir modelos, normas e métodos de gestão eficiente e 
eficazes na redução de custos e atendimento das demandas. 
I – Responsabilidade 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
II – Público Alvo 
População excluída do município 
III - Indicador de desempenho: 
Nº de Habitantes Excluídos 
IV – AÇÃO 
Implantação Gabinete de Gestão Integrada Municipal/PRONASCI 
Tipo de ação: Projeto 
Descrição do Produto: Projeto Mantido 

 PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS 
PROGRAMA 07 – GESTÃO E GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
OBJETIVO:  Introduzir modelos, normas e métodos de gestão eficiente e 
eficazes na redução de custos e atendimento das demandas.
I – Responsabilidade 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
II – Público Alvo 

Leis
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População excluída do município 
III - Indicador de desempenho: 
Nº de Habitantes Excluídos 
IV – AÇÃO 
Modernização da Guarda Municipal/Ações de Prevenção Violência e 
Criminalidade /PRONASCI 
Tipo de ação: Projeto 
Descrição do Produto: Projeto  Mantido 

Art. 2º - Fica alterada a redação da Lei Municipal nº 750/2008, de 24 de julho de 2008, que 

dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009, no Anexo I – Metas 

Administrativas, para inclusão das ações: Implantação Gabinete de Gestão Integrada 

Municipal/PRONASCI e Modernização da Guarda Municipal/Ações de Prevenção Violência e 

Criminalidade/PRONASCI, conforme estabelecido no Art. 1° desta Lei. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO, 06 DE AGOSTO DE 2009.

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTADO DA BAHIA 
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       LEI Nº 777/2009 

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao 
Orçamento Municipal vigente e dá outras 
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, ao Orçamento 
Municipal vigente o crédito especial destinado à criação de elemento de despesa na 
Unidade Orçamentária FUNDEB, detalhada, conforme Anexo I, integrante desta lei. 

Parágrafo Único - Os recursos para atender à abertura do crédito especial de que cuida 
este artigo decorrerão da anulação parcial ou total de dotações, em igual valor, e em 
conformidade ao disposto na Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, no 
artigo 43 e seus parágrafos, conforme Anexo II, que também integra esta lei 

Anexo I 
CRÉDITO ESPECIAL 

   
ORÇAMENTO FISCAL E/OU SEGURIDADE 
SOCIAL 

        Em R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA 
DA DESPESA FT.REC. VLR.

SUPLEMENTA

03.12.053 FUNDEB 

12.361.031- 2.166 
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
40%   

Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil 3190.11 19 500.000,00

 Obrigações Patronais 3190.13 19 100.000,00

 Contratação por Tempo Determinado 3190.04 19            100.000.00 
12.365.031 - 2.170 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA-FUNDEB 40%  
 Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil 3190.11 19 100.000,00

 Obrigações Patronais 3190.13 19 20.000,00

 Contratação por Tempo Determinado 3190.04 19            100.000.00 
 TOTAL DA SECRETARIA   920.000,00

   

TOTAL DO ANEXO 920.000,00
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Os recursos para atender a abertura de crédito especial do anexo citado, decorrerão de 

anulação total ou parcial da dotação, em igual valor, e em conformidade ao disposto na 

Lei Federal nº 4.320/64, no artigo 43 e seus parágrafos conforme anexo abaixo: 

�

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO, 14 DE AGOSTO DE 2009. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 

Anexo II 
CRÉDITO ESPECIAL 

   
ORÇAMENTO FISCAL E/OU SEGURIDADE 
SOCIAL 

        Em R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA 
DA DESPESA FT.REC. VLR. ANULA 

03.12.053 FUNDEB 
12.365.031 - 1.193 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS / FUNDEB 40%    

   
 Equipamentos e Material Permanente 4490.52 19 920.000.00 

   
     

   
   
   

 TOTAL DA SECRETARIA   920.000,00
   

TOTAL DO ANEXO 920.000,00
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO     
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LEI Nº 778/2009 

Altera a Lei n° 513/96 que dispõe 
sobre o Conselho Municipal de 
Assistência Social e dá outras 
providências.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° O Artigo 3° da Lei nº 513 de 25 de novembro de 1996, que dispõe sobre o 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, passa a ter a seguinte 
composição:

I – Do Governo Municipal: 4(quatro) representantes das organizações 
governamentais, da esfera municipal, indicados livremente pelo prefeito, com os 
respectivos suplentes: 

a) Representante da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social 
b) Representante da Secretaria Municipal de Saúde 
c) Representante da Secretaria Municipal de Educação 
d) Representante da Secretaria Municipal de Governo e Administração 

II – Da Sociedade Civil: 4(quatro) representantes, com os respectivos suplentes, da 
sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, 
das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, 
escolhidos em foro próprio, sob a fiscalização do Ministério Público. 

III – Do Poder Legislativo: 1 (um) representante, com o respectivo suplente, 
indicamos livremente pelo Presidente da Casa Legislativa, dentre os membros e/ou 
servidores estatutários. “Emenda Aditiva, conforme Parecer Conjunto das 
Comissões Justiça e Finanças, aprovado em Plenário”. 

Art. 2°  Fica excluído integralmente o § 4° do art. 3° da Lei nº 513/96. 

Art 3° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito, 20 de agosto de 2009. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
Prefeito
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LEI Nº 779/2009 

Dispõe sobre Abono Salarial atribuído aos 
Professores e Coordenadores Pedagógicos 
da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Simões Filho, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto na Lei nº 732/07, de 25 de junho de 2002, faz 
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei; 

Art. 1º - Fica instituído o Abono Salarial, de caráter emergencial, no percentual de 5% 
(cinco por cento) incidindo sobre os vencimentos básicos dos Professores e 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino do Município de Simões 
Filho. 

Parágrafo Único – o abono salarial a que se refere o caput deste Artigo, de caráter 
emergencial, não incorporará aos vencimentos e nem servirá de base de cálculo para 
posterior acréscimo pecuniário. 

   Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por  conta de  dotação  específica 
prevista na Lei Orçamentária Anual. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 01 
de junho de 2009. 

Gabinete do Prefeito, 20 de agosto de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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      LEI Nº 780/2009 

Altera a Lei nº 762/09, de 29 de janeiro de 2009, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Simões Filho. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica criado na Estrutura Organizacional da Procuradoria Geral do Município, o 
cargo de Assessor Especial, símbolo DAS-2B, com 02 vagas e cargo de Assessor Técnico 
DAS-3 com uma vaga, dispostas no quadro integrante deste Projeto de Lei. 

Art. 2º - Ficam acrescidas à Estrutura da Procuradoria Geral do Município 02 vagas de 
Assessor Jurídico da Procuradoria, símbolo DAS-3, à Secretaria Municipal de Governo e 
Administração 01 vaga de Assessor Especial, símbolo DAS-2B, 01 vaga de Coordenador, 
símbolo DAS-2B, 02 vagas de Gerente, símbolo DAS-5 e ao Gabinete do Prefeito 01 vaga 
de Assessor Especial, símbolo DAS-2B dispostas no quadro integrante deste Projeto de 
Lei.

Art. 3º Fica extinta a Coordenadoria de Material, Patrimônio e Almoxarifado Central, 
disposta no código 4.3.8 com suas respectivas Gerências, integrantes da Estrutura da 
Secretaria Municipal de Governo e Administração. 

Art. 4º Ficam criadas na Estrutura da Secretaria Municipal de Governo e Administração a 
Coordenadoria de Material, código 4.3.8., e a Coordenadoria de Patrimônio, código 4.3.9., 
com suas respectivas Gerências. 

4.3.8. Coordenadoria de Material 
          4.3.8.1. Gerência de Material 
        4.3.8.2. Gerência de Almoxarifado Central 
          4.3.8.3. Gerência de Pesquisa e Registro de Preços 

       4.3.8.4. Gerência do Núcleo de Analise e Motivação de Dispensa e Inexigibilidade 
      de Licitação. 

4.3.9. Coordenadoria de Patrimônio
  4.3.9.1. Gerência de Patrimônio 

Art. 5º Fica o Arquivo Público Municipal subordinado diretamente à Coordenadoria de 
Patrimônio.
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Art. 6º - Fica criada na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e 
Habitação, a Defesa Civil, vinculada diretamente ao Gabinete do Secretário, criando 01 
(um) cargo de Provimento Temporário de Coordenador II de Defesa Civil, Símbolo DAS-4 
e 12 (doze) cargos de Provimento Temporário de Supervisor de Defesa Civil, Símbolo DAÍ-
3, dispostos no Quadro integrante deste Projeto de Lei, com competência delimitada na 
forma do Art. 13 do Decreto Federal nº 5376/2005. 

NOMECLATURA   SÍMBOLO       LOTAÇÃO  QUANTIDADE 
ASSESSOR ESPECIAL      DAS-2B PROCURADORIA             02 
ASSESSOR JURÍDICO DA PROCURADORIA      DAS-3 PROCURADORIA             02 
ASSESSOR TÉCNICO      DAS-3 PROCURADORIA             01 
ASSESSOR  ESPECIAL      DAS-2B SEGAD             01 
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO      DAS-2B SEGAD             01 
COORDENADOR DE MATERIAL      DAS-2B SEGAD             01 
GERENTE      DAS-5 SEGAD             05 
ASSESSOR ESPECIAL      DAS-2B GAB. DO PREFEITO             01 
COORDENADOR II DE DEFESA CIVIL      DAS-4 SEINFRAH             01 
SUPERVISOR DE DEFESA CIVIL      DAÍ-3 SEINFRAH             12 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotação específica 
prevista na Lei Orçamentária Anual. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 02 
de maio de 2009. 

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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 LEI Nº 781/2009 

“Dispõe sobre a criação e funcionamento 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, do Fundo Municipal dos Direitos 
da Mulher e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, faz saber 
que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Título I 
Do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Capítulo I 
Da Criação e da Finalidade 

Art. 1° Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), de 
caráter permanente e autônomo, com a finalidade precípua de formular programas e 
políticas, e coordenar as ações de governo no sentido de eliminar as discriminações 
de gênero e promover a condição social, política, econômica, cultural e jurídica da 
mulher.

Capítulo II 
Da Competência 

Art. 2° Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compete: 

I - atuar na formação de estratégias, planos e programas da política municipal para 
mulheres, principalmente no tocante à saúde, à educação, à formação técnica e 
profissional, à assistência social e jurídica, para garantia do cumprimento das 
legislações municipal, estadual e federal pertinente, e obedecendo aos princípios e 
normas da Constituição Federal de 1988; 

II - fiscalizar e controlar a atuação dos setores públicos no tocante ao atendimento 
aos direitos legais, civis e humanos das mulheres; 

III - propor, aos órgãos competentes, medidas que visem à defesa dos direitos das 
mulheres, principalmente no tocante a: 

a) assistência à mulher gestante; 
b) assistência à mulher vítima de violência; 

IV - opinar sobre os recursos financeiros destinados pelo Município à implementação 
da Política Municipal para Mulheres e às instituições afins, especialmente creches, 
assistência à saúde, assistência social e jurídica; 
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V - estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições de vida das 
mulheres, no município de Simões Filho, visando eliminar todas as formas de 
discriminação; 

VI - receber, examinar e efetuar denúncias que envolvam atos de discriminação às 
mulheres, em todos os setores da sociedade, encaminhando-as aos órgãos 
competentes.

Capítulo III 
Da composição e do Funcionamento do Conselho 

Art. 3° O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por membros, 
assim discriminados: 

I – 04 (quatro) representantes de órgãos governamentais, de livre escolha do 
prefeito:

a) Representante da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social; 
b) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 
c) Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
d) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e) Um representante do Poder Legislativo local, com o respectivo suplente, 

indicados livremente pelo Presidente da Casa Legislativa, dentre os membros 
e/ou servidores estatutários. 

II – 04 (quatro) representantes de órgãos não governamentais e/ou entidades de 
atendimento à mulher, assim distribuídos: 

a) 02 (dois) representantes de organização não-governamental 
b) 02 (dois) representantes de entidades de atendimento à mulher 

§ 1º - A cada membro titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
corresponderá um suplente; 

§ 2º - A indicação dos representantes não governamentais do primeiro mandato do: 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será realizada em Assembléia Geral 
especialmente convocada para esse fim pelo órgão ou entidade indicadora, num 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a sua promulgação. 

§ 3º - A eleição dos mandatos seguintes será realizada em Assembléia Geral sob 
coordenação da Diretoria Executiva do Conselho vigente. 

§ 4º - Os coordenadores da Assembléia Geral mencionados no parágrafo 3º deste 
artigo informarão ao Executivo Municipal os nomes dos representantes eleitos. 

§ 5º - Os representantes do Governo Municipal serão indicados pelo Chefe do 
Executivo num prazo máximo de 60 dias após a publicação da Lei. 
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Art. 4º - os conselheiros serão nomeados e empossados pelo Prefeito Municipal até 
30 dias após sua eleição e indicação. 

Art. 5º - Em sua primeira reunião ordinária, o Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher elegerá sua Diretoria Executiva. 

Art. 6º - O mandato dos conselheiros será de dois anos. 

Parágrafo Único - Perderá o mandato o conselheiro que deixar de comparecer, sem 
justificação, a três reuniões consecutivas ou quatro alternadas. 

Art. 7º - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês. 

Art. 8º - As sessões plenárias do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, abertas 
ao público, instalar-se-ão e deliberarão com a presença da maioria absoluta de seus 
membros.

Art. 9º - As funções dos conselheiros não serão remuneradas, sendo considerado 
relevante serviço público. 

Art. 10 - A organização e funcionamento do Conselho serão disciplinados em 
Regimento Interno, elaborado e aprovado pela maioria absoluta de seus membros.

TITULO II 
Da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher 

Art. 11 - A Conferência Municipal dos Direitos da Mulher é constituída com ampla 
representação comunitária, dela participando as Entidades Governamentais e Não 
Governamentais, entidades representativas municipais que trabalham na 
organização, defesa e conscientização da luta pelos direitos da Mulher. 

Art. 12 - Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Mulher: 

I - Integrar as ações de entidades da mulher, municipais, que atuam na defesa dos 
direitos da mulher em sintonia com as prioridades do plano de ação municipal; 

II - propor diretrizes e prioridades para as ações de atendimento à mulher; 

III - avaliar o desempenho das diversas esferas do Governo Municipal e da 
comunidade na execução das atividades programadas e das metas estabelecidas; 

IV - evitar a duplicidade de ações nas diversas esferas do Governo e da 
comunidade, promovendo a otimização dos recursos aplicados no atendimento aos 
direitos da mulher. 
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Art. 13 - A Conferência Municipal dos Direitos da Mulher realizada a cada 02 (dois) 
anos, será convocada pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
ou por metade dos membros dele.

§ 1º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a preparação da 
Conferência Municipal como parte integrante do seu plano de trabalho. 

§ 2º - A Presidência da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher será exercida 
pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 

§ 3º - Poderão participar das Conferências representantes regionais, desde que 
especialmente inscritos no CMDM do Município de Simões Filho para esse fim. 

TÍTULO III 
Do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 

Art. 14 Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher do Município de 
Simões Filho, que integrará a estrutura organizacional da Secretaria Municipal do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, dotado de autonomia administrativa e financeira 
e destinado, o seu custeio e/ou financiamento das ações referentes à Política 
Municipal e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Parágrafo Único - Os recursos financeiros vinculados ao fundo Municipal dos 
Direitos da Mulher do Município de Simões Filho, serão administrados pela 
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, a quem compete 
praticar todos os atos necessários à sua gestão, inclusive abrir e movimentar contas 
bancárias, tudo em conformidade com as diretrizes e programas em execução no 
âmbito do Município em defesa dos direitos da mulher de Simões Filho, e com o 
plano de aplicação dos recursos devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Simões Filho. 

Art. 15 - Constituem recursos financeiros ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 
de Simões Filho: 

I. As dotações orçamentárias anuais e créditos 
adicionais que lhes sejam destinados; 

II. O produto das indenizações e multas oriundas de 
condenações judiciais em ações civis públicas e 
em ações coletivas, previstas pela legislação 
federal;

III. Recursos adivinhos da assinatura de convênios 
firmados com órgãos e entidades de direitos 
públicos e privados, nacionais, estrangeiros ou 
internacionais; 

IV. Transferência dos fundos congêneres de âmbito 
nacional e estatal; 
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V. Recursos originários  de contribuições, donativos e 
legados de    pessoas físicas  e jurídicas, de  
direito  público ou privado, nacionais, estrangeiros  
ou internacionais;  

VI. Saldos de exercícios anteriores; 
VII. Recursos provindos de outras fontes que lhe 

venham a ser concedido; 
VIII. Os recursos financeiros do Fundo Municipal dos 

Direitos da Mulher de Simões Filho, serão 
aplicados: 

a) No financiamento de despesas processuais relativas à atividade pericial em 
ações civis públicas ou ações coletivas, quando necessário se fizer; 

b) Na promoção de eventos educativos e científicos, na edição de material 
informativo, no estímulo à criação e ao desenvolvimento de entidades civis de 
defesa dos Direitos das Mulheres, bem como na modernização administrativa 
dos órgãos públicos responsáveis pela execução da Política Municipal de 
defesa dos Direitos das Mulheres; 

c) Na atualização e treinamentos permanente dos recursos humanos.

Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, junto à Secretaria Municipal do 
Trabalho e Desenvolvimento Social, crédito especial para Fundo Municipal dos 
Direitos da Mulher de Simões Filho incluído nas previsões orçamentárias; 

Art. 17 - O desempenho de suas funções o Conselho dos Direitos da Mulher poderá 
manter convênios de cooperação técnico com os seguintes órgãos e entidades, no 
âmbito de suas respectivas competências: 

I. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; 
II. Conselho Estadual da Mulher; 

III. Comissão dos Direitos Humanos; 
IV. Secretarias Estaduais, ou sua substituta: 

a) De Trabalho; 
b) De Segurança Pública; 
c) Da Saúde; 
d) Da Educação; 
e) Da Cultura; 
f) Do Esporte 

V. Juizados Especiais; 
VI. Secretaria Especial de Política para as Mulheres, da 

Presidência da República; 
VII. Ministérios, ou o seu substituto: 

a) Do Trabalho e Emprego; 
b) Da Justiça; 
c) Da Saúde; 
d) Da Educação; 
e) Da Cultura; 
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f) Do Esporte; 
g) Do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
h) Do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
i) Do Meio Ambiente; 
j) Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
k) Das Cidades 

VIII. Delegacias de Policia Especializadas; 
IX. Associações civis da comunidade; 
X. Defensoria Pública; 

XI. Ministério Público do Estado da Bahia; 
XII. Ministério Público Federal; 
XIII. Ministério Público do Trabalho; 
XIV. Organizações Não Governamentais - ONGs; 
XV. Ordem dos Advogados do Brasil-OAB. 
XVI. Organismos ou entidades estrangeiras ou de âmbito 

internacional 

Art. 18 - Consideram-se colaboradoras do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher as universidades e as entidades públicas ou privadas que desenvolvem 
estudos e pesquisas com referência à política em defesa dos direitos da mulher ou 
correlatas.

Art. 19 - O deslocamento dos órgãos previstos nesta lei, bem como a descriminação 
das competências e atribuições de seus dirigentes serão fixados: 

I. Por decisão da maioria de seus membros, nos 
órgãos colegiado; 

II. Por ato do Prefeito Municipal, em relação ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do 
Município de Simões Filho.

CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais 

Art. 20 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral, especialmente 
convocada para esse fim. 

Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se outras 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2009. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
Prefeito
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LEI N° 782/2009 

           “Altera a Lei n° 623/2001 que dispõe 
sobre a Política Municipal de 
Atendimento da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° O Artigo 5° da Lei 623 de 13 de setembro de 2001, que dispõe sobre o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, passa a ter a seguinte 
composição:

I – Do Governo Municipal: 5(cinco) representantes das organizações 
governamentais, da esfera municipal, indicados livremente pelo prefeito, com os 
respectivos suplentes: 

a) 01 (hum) Representante da Secretaria Municipal do Trabalho e 
Desenvolvimento Social; 

b) 01 (hum) Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
c) 01 (hum) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 
d) 01 (hum) Representante da Secretaria Municipal da Fazenda; 
e) 01 (hum) Representante da Procuradoria Geral do Município 

II – Da Sociedade Civil: 5 (cinco) representantes, com os respectivos suplentes, da 
sociedade civil, dentre representantes de entidades e organizações não- 
governamentais destinados a defesa ou atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

III  – 1 (hum) representante do Poder Legislativo local, com o respectivo suplente, 
indicados livremente pelo Presidente da Casa Legislativa, dentre os membros e/ou 
servidores estatutários. 

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI N° 783/2009 

“Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional – COMSEA – do Município de 
Simões Filho, do Fundo Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional – 
FUMSAN, e adota outras providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, faço saber 
que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Título I 
Do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Capítulo I 
Da Criação e da Finalidade 

Art. 1° Fica instituído o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
em Simões Filho, denominado COMSEA, com o objetivo de assegurar o direito 
constitucional de cada pessoa humana à alimentação. 

Art. 2° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é um órgão 
colegiado, autônomo, de caráter consultivo e deliberativo, constituído em parceria 
com o Governo Municipal e a Sociedade Civil, vinculado à Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento Social. 

Art. 3° O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional constitui-se em 
espaço democrático de articulação entre o Governo Municipal e a Sociedade Civil 
para a elaboração de diretrizes para políticas e ações nas áreas da segurança 
alimentar e nutricional.   

Capítulo II 
Do Objetivo e da Competência 

Art. 4º Cabe ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 
estabelecer diálogo permanente entre o Governo Municipal e as organizações 
sociais nele representadas, com o objetivo de subsidiar e assessorar a 
Administração Municipal na formulação de políticas e na definição de diretrizes e 
prioridades que visem à garantia ao direito humano à alimentação, parte integrante 
dos Direitos Humanos. 
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Art. 5º Compete ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional deste 
Município:

I. Propor as diretrizes gerais da Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional a serem implementadas pelo seu órgão executor, e demais 
órgãos e entidades envolvidos no Município; 

II. Articular áreas do governo municipal e de organizações da sociedade civil 
para a implementação de ações voltadas para o combate às causas da 
miséria e da fome, no âmbito do Município de Simões Filho e indicando 
prioridades; 

III. Realizar e/ou patrocinar estudos que fundamentem as propostas ligadas 
à segurança alimentar e nutricional; 

IV. Criar câmaras temáticas para acompanhamento permanente de assuntos 
fundamentais na área da segurança alimentar e nutricional; 

V. Incentivar parcerias que garantam mobilização e racionalização no uso 
dos recursos disponíveis; 

VI. Promover e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública, 
com vistas à união de esforços; 

VII. Propor ações de registro das doações visando o cadastramento de 
entidades e pessoas interessadas em participar dos programas da 
Política de Segurança Alimentar e Nutricional; 

VIII. Organizar e implementar a cada 2 (dois) anos a Conferência Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Simões Filho;

IX. Formular o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 
X. Apresentar anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 

Orçamento do Município, os projetos e as ações prioritárias da Política 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

XI. Elaborar o Regimento Interno do Órgão; 
XII. Outras funções correlatas. 

Parágrafo Único – Compete também ao Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, do Município de Simões Filho, estabelecer relações de 
cooperação com Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional de 
outros Municípios, especialmente com os integrantes da Região Metropolitana, o 
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia e o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Capítulo III 
Da Composição e do Funcionamento do Conselho 

Art. 6º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de 
Simões Filho será composto por 12 (doze) conselheiros, sendo 5(cinco) 
representantes do Governo Municipal e 6 (seis) representantes da sociedade civil 
organizada e 1 (hum) representante do Poder Legislativo local, com o respectivo 
suplente, indicados livremente pelo Presidente da Casa Legislativa, dentre os 
membros e/ou servidores estatutários. 
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§ 1º A cada membro titular do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional corresponderá um suplente.

§ 2º Cabe ao Governo Municipal, através de decreto, definir seus representantes 
incluindo as Secretarias afins ao tema segurança alimentar e nutricional. 

§ 3º A definição da representação da sociedade civil deverá ser estabelecida 
através de consulta pública, entre outros, aos seguintes segmentos da sociedade: 

I. Movimento Sindical de Empregados, urbano e rural; 
II. Movimento Sindical Patronal, urbano e rural; 
III. Associações de Classe e Conselhos Profissionais; 
IV. Associações Empresariais; 
V. Instituições Religiosas de diferentes expressões de fé, existentes no 

Município;
VI. Movimentos Populares Organizados, Associações Comunitárias e 

Organizações Não-Governamentais; 
VII. Instituições Educacionais 

§ 4º As instituições representadas no COMSEA devem ter efetiva atuação no 
Município, especialmente as que trabalham com alimentos, nutrição, educação, 
assistência e organização social e popular. 

I. Os conselheiros serão indicados por suas entidades mediante ofício e poderão 
ser substituídos pelos seguintes motivos: 

a) solicitação por escrito do conselheiro; 
b) falta a três reuniões consecutivas do Conselho; 
c) falecimento; 
d) substituído pela própria entidade. 

§ 5º O COMSEA será instituído através de Decreto Municipal contendo a indicação 
dos Conselheiros – governamentais e não-governamentais – com os seus 
respectivos suplentes. 

§ 6º Os Conselheiros suplentes substituirão os titulares em seus impedimentos, nas 
reuniões do COMSEA e nas câmaras temáticas, com direito a voz e voto. 

§ 7º O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, permitida uma recondução 
consecutiva. 

§ 8º A ausência às reuniões plenárias devem ser justificadas em comunicação por 
escrito à presidência, com antecedência mínima de 3 (três) dias, ou 3 (três) dias 
posteriores à sessão, se imprevisível a falta. 

§ 9º O COMSEA será presidido por um Conselheiro representante da sociedade 
civil, escolhido por seus pares, na reunião de instalação do Conselho; 
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§ 10º Na ausência do Presidente, será escolhido pelo plenário presente um 
representante da sociedade civil para presidir a sessão. 

§ 11º As plenárias do COMSEA têm caráter público, podendo, assim, participar 
como convidados e observadores – representantes de órgãos ou entidades 
públicas, de ação municipal, regional e nacional – sem direito a voto. 

§ 12º O COMSEA terá como convidados permanentes, na condição de 
observadores, um representante de cada um dos Conselhos Municipais existentes. 

§ 13º É considerado serviço público relevante não remunerado a função de 
Conselheiro. 

§ 14º Sempre que se fizer necessário, poderá o Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, solicitar aos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, dados, informações e colaboração para o desenvolvimento de suas 
atividades.

§ 15º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de 
Simões Filho reunir-se-á, ordinariamente, em sessões mensais e, 
extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou, pelo menos, pela 
metade de seus membros, com antecedência mínima de 5(cinco) dias. 

Capítulo IV 
Das Câmaras temáticas 

Art. 7º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de 
Simões Filho será composto por câmaras temáticas permanentes que discutirão 
assuntos que sejam intrínsecos à alimentação e nutrição, e formularão suas 
propostas diretrizes para políticas entre prefeitura e sociedade civil, visando o 
combate a fome e a miséria em Simões Filho.

§ 1º As câmaras temáticas terão prazo determinado pelo plenário do Conselho para 
apresentar suas propostas de ação. 

§ 2º Na fase de elaboração das propostas a serem submetidas ao plenário do 
Conselho, as câmaras temáticas poderão convidar representantes da sociedade 
civil, de órgãos e entidades públicas e privadas, e técnicos afeitos aos temas nelas 
em estudo. 

§ 3º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de 
Simões Filho, poderá instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para 
estudar e propor medidas específicas. 
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Título II 
Do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Art. 8° Constituem receitas do FUMSAN: 

I - Contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e do Município, de sua 
Administração Direta e Indireta, destinadas ao FUMSAN; 
II - Destinações autorizadas em Lei Municipal, das arrecadações resultantes de 
consórcios, associações, convênios, programas de cooperação, contratos e acordos 
específicos, celebrados entre o Município e instituições públicas ou privadas, 
nacionais ou estrangeiras; 
III - Contribuições resultantes de doações específicas ao FUMSAN; 
IV - Transferências autorizadas de recursos de outros fundos; 
V - Transferências intergovernamentais;
VI - Dotações orçamentárias repassadas pelo Município e créditos adicionais 
suplementares que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício; 
VII - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras; 
IX - Outras receitas autorizadas por lei.

Parágrafo Único. Os recursos de que trata este artigo serão depositados em 
instituição bancária oficial, em conta especial sob a denominação de Fundo 
Municipal de Segurança Alimentar – FUMSAN.  

Art. 9º O Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, será gerido por um 
Conselho Gestor responsável pelos recursos destinados à política de combate à 
fome e segurança alimentar e nutricional, sob a orientação e fiscalização do 
COMSEA.

Art. 10 A composição do Conselho Gestor se dará na seguinte conformidade: 
I - dois representantes do Poder Público, da Administração Direta e Indireta; 
II - três representantes do COMSEA, escolhidos entre os representantes da 
sociedade civil. 

Art. 11 A competência e a forma de atuação dos Conselheiros serão estabelecidos 
no Regimento Interno do Conselho.

Título III 
Das Disposições Finais 

Art. 12 Cabe ao Governo Municipal assegurar ao Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Município de Simões Filho, assim como as suas câmaras 
temáticas e grupos de trabalho, os meios necessários ao exercício de suas 
competências, incluindo suporte administrativo e técnico, e recursos financeiros 
assegurados no Orçamento Municipal. 
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Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, junto à Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social, crédito especial para Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de Simões Filho, incluído nas previsões 
orçamentárias.

Art. 14 O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de 
Simões Filho elaborará o seu Regimento Interno em até 90 (noventa) dias, a contar 
da data de sua instalação. 

Parágrafo Único – O Regimento Interno será referendado por maioria simples dos 
membros do Conselho e submetido à aprovação do Prefeito Municipal. 

Art. 15 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI Nº. 784/2009 

“Dispõe sobre o Programa Saúde da 
Família, no âmbito do Município de 
Simões Filho e dá outras providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam criados os quantitativos de cargos do programa Saúde da Família, na 
forma prevista no anexo único, que passa a ser parte integrante desta Lei. 

Art. 2º - Os cargos criados, no Anexo único desta Lei, são especificamente para 
contratação temporária, enquanto perdurar o programa, para ingresso mediante 
processo seletivo simplificado público, o qual não implicará na efetivação de nenhum 
dos aprovados ou contratados. 

§1º - Nos termos do caput deste artigo, o processo seletivo terá prazo de validade de 
02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, para 
manutenção da impessoalidade e legalidade das contratações temporárias de 
excepcional interesse público. 

§2º - As contratações temporárias terão validade pelo prazo de vigência do processo 
seletivo, nos termos do parágrafo anterior, sendo que as prorrogações ficam a critério 
da administração e adstrito ao desempenho do contratado com as metas e 
prerrogativas do programa. 

§3º - Em qualquer prazo ou fase da contratação temporária, sendo realizado novo 
processo seletivo, os contratos deverão ser revogados, ingressando nos cargos, com 
novos contratos, de acordo com os respectivos aprovados. 

§4º - O servidor efetivo que exercer atividades do PSF, na mesma área de seu cargo 
efetivo, será licenciado para tratar de interesse particular, nos termos do Estatuto do 
Servidor Público Municipal, Lei nº. 601/2001, e

terá o prazo do exercício de suas funções do Programa contado para todos os efeitos 
legais.

§5º - No caso do servidor efetivo deixar de exercer atividade no PSF, este retornará a 
respectiva lotação do seu cargo permanente, anteriormente ocupado. 

§6º - Não correspondendo as metas do programa, bem como não tendo bom 
desempenho ou infringindo quaisquer das obrigações de servidor público ou do PSF, 
os contratados poderão ser desligados. 
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Art. 3º - Os contratos serão efetuados na ordem de classificação dos aprovados e de 
acordo com a necessidade do Programa. 

Parágrafo Único – O número de vagas suplementares será, a cada seletivo público, 
igual ao número de vagas efetivas correspondentes a necessidade imediata de 
contratação.

Art. 4º - A quantidade de vagas e a correspondente remuneração de cada cargo 
encontram-se respaldado no Anexo único, desta Lei, atendendo as peculiaridades 
previstas de cada cargo e situação, na forma que esta Lei dispuser. 

Art. 5º - O Município de Simões Filho, com o gestor do sistema local de saúde, é 
responsável pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela organização e 
execução das ações em seu território, de acordo com as normas Federais e demais 
competências oriundas das normativas operacionais e reguladoras do PSF. 

Art. 6º - A composição da Infra-Estrutura do Programa Saúde da Família, no 
Município de Simões Filho, atenderá as normas operacionais e ministeriais 
instituidoras do PSF, de acordo com os parâmetros, necessidades e realidade 
municipal.

Art. 7º - Cada equipe Multiprofissional do Programa Saúde da Família deverá ser 
composta no mínimo por: 

I – 01 (hum) médico; 
II – 01 (hum) enfermeiro; 
III – 01 (hum) auxiliar de consultório dentário; 
IV – 01 (hum) técnico de enfermagem. 

Parágrafo Único – O odontólogo deverá compor também o Programa de Saúde da 
Família, sendo 01 (hum) profissional para cada 02 (duas) equipes, com a distribuição 
de carga horária entre as mesmas, conforme orientação da coordenação do serviço. 

Art. 8º - Constituem atribuições comuns, a todos os profissionais das Equipes de 
Saúde da Família: 

I – participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles 
relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

II – realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, no domicilio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros), quando necessário; 

III – realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da 
população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
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IV – realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; 

V – realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vinculo; 

VI – participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis; 

VII – promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 
controle social; 

VIII – identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; 

IX – participar das atividades de educação permanente; 

X – realizar outras ações e atividades definidas como prioridades locais; 

XI – cumprir com as suas atribuições e jornada de trabalho; 

XII – desempenhar suas funções de acordo a cumprir as metas, prioridades e 
princípios formadores e regulamentadores do Programa Saúde da Família; 

XIII – desenvolver suas atribuições de forma interativa e integrada com a respectiva 
Equipe, de acordo com as necessidades populacionais de sua área de abrangência; 

XIV – desenvolver e cumprir com todas as demais atividades e competências 
previstas nas normativas federais, reguladoras do Programa. 

Art. 9º - Constituem atribuições a todos os Médicos integrantes das Equipes de 
Saúde da Família: 

I – realizar assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento humano; 

II – realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, como escolas, 
associações e unidades referência de saúde, etc.; 

III – realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 
pediatria, ginecobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-
cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos, tanto nas unidades de saúde da 
família e unidades de saúde referência, integrantes da Atenção Básica

IV – encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra – referência locais, mantendo 
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sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, 
proposto pela referência; 

V – indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

VI – contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e 

VII – participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

VIII – cumprir com todas as atribuições comuns ou específicas do cargo bem como, 
buscando sempre alcançar e cumprir ao máximo as metas, prioridades e diretrizes do 
Programa;

IX – cumprir com todas as demais atribuições previstas em normas federais. 

Parágrafo Único – Para fins deste artigo, entende-se por assistência integral a 
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde. 

Art. 10º - Constituem atribuições Enfermeiro do integrante da Equipe de Saúde da 
Família:

I – realizar assistência integral aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases 
do desenvolvimento humano; 

II – conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; 

III – planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS; 

IV – supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS 
e da equipe de enfermagem; 

V – contribuir e participar das atividades de Educação Permanentes do Auxiliar de 
Enfermagem, ACD e THD; e 

VI – participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF; 

VII – cumprir com todas as demais atribuições previstas em normas federais; 
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Parágrafo Único – Para fins deste artigo, considera-se assistência integral a 
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde. 

Art. 11º - Além das atribuições previstas no artigo anterior, compete aos Enfermeiros 
Responsáveis do Programa Agentes Comunitários de Saúde, conhecer a realidade 
local e compreender o contexto sócio-econômico, político e cultural de sua área de 
abrangência municipal, para correta realização do planejamento das ações de saúde 
a serem realizadas pela Unidade de Saúde, coordenando os seguinte processos de: 

I – planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas 
pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS; 

II – supervisionamento, coordenação e realização de atividades de qualificação e 
educação permanente dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções; 

III – facilitação da relação entre os profissionais da Unidade de Saúde e ACS, 
contribuindo para a organização da demanda referenciada; 

IV – realização de consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de 
Saúde e, quando necessário, no domicílio e na comunidade; 

V – organização da coordenação de grupos específicos de indivíduos e famílias em 
situaçãode risco da área de atuação dos ACS; e 

VI – participação do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS; 

VII – identificação do perfil epidemiológico da população da área de abrangência de 
sua Unidade; 

VIII – programação local através do planejamento estratégico situacional; 

IX – acompanhar os indicadores epidemiológicos, de produção e de qualidade do 
serviço na Unidade de Saúde da Família; 

X – programar e coordenar ações intersetoriais com entidades da comunidade local; 

XI – supervisionar, acompanhar, avaliar e orientar as atividades realizadas pelos 
profissionais que compõem a equipe; e

XII – cumprimento de todas as demais atribuições previstas em normas federais. 

Art. 12º - Constituem atribuições dos Odontologos: 

I – realizar diagnósticos com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal; 
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II – realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 
atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 

III – realizar a atenção integral em saúde bucal individual e coletiva a todas as 
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com 
resolubilidade;

IV – encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 
assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o 
segmento do tratamento; 

V – coordenar e participar das ações coletivas voltadas á promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; 

VI – acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar 
ações de saúde de forma multidisciplinar; 

VII – contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do ACD e ESF; 

VIII – realizar supervisão técnica do ACD; e 

IX – participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF; 

X – cumprir com todas as demais atribuições previstas em normas federais. 

Parágrafo Único – Para fins deste artigo, considera-se atenção integral em saúde 
bucal a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. 

Art. 13º - Constituem atribuições dos Técnicos de Enfermagem: 

I – participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão da USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; 

II – realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da equipe; 

III – participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF; 

IV – cumprir com todas as demais atribuições previstas em normas federais. 

Art. 14º - São atribuições dos auxiliares do Consultório Dentário (ACD): 

I – realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos 
e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 
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II – proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 

III – preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 

IV – instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos 
clínicos;

V – cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 

VI – organizar a agenda clínica; 

VII – acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar 
ações de saúde de forma multidisciplinar; e

VIII – participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF; 

IX – cumprir com todas as demais atribuições previstas em normas federais. 

Art. 15º - Constituem estratégias e áreas de atuação das Equipes de Saúde da 
Família:

I – a realização do cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas 
aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade; 

II – atuar buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, 
mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde – doença da 
população; 

III – desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação 
realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a 
comunidade;

IV – buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua 
área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias; e 

V – ser um espaço de construção de cidadania. 

Art. 16º - Além das estratégias e atuação acima definidas, o Programa de e as 
Equipes de Saúde da Família, atenderão ao processo de trabalho normalizado pelo 
Ministério da Saúde, nos seguintes termos: 

I – manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de 
forma sistemática, os dados para análise da situação de saúde considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território;
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II – definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área 
adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização 
contínua;

III – diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de 
risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde mais freqüentes; 

IV – prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da 
estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que 
influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias e da própria 
comunidade;

V – trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações; 

VI – promoção e desenvolvimento de ações intersetoriais buscando parcerias e 
integrando projetos sociais e setores afins, voltados para a promoção  da saúde, de 
acordo com prioridades e sob a coordenação da gestão municipal; 

VII – valorização dos diversos saberes e práticas na perspectivas de uma abordagem 
integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, 
compromisso e respeito; 

VIII – promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social, no 
planejamento, na execução e na avaliação das ações; e 

IX – acompanhamento e avaliação sistemática das ações implementadas, visando a 
readequação do processo de trabalho. 

Art. 17º - A jornada de trabalho, das Equipes de Saúde da Família será de 40 
(quarenta) horas semanais, para todos os seus componentes. 

§1º - A jornada de trabalho das Equipes de Saúde da Família, previsto no artigo 
anterior, poderá ser reduzida a 32hs (trinta e duas) horas semanais no caso de 
disponibilização das 08 (oito) horas semanais restantes para o atendimento em: 

I – atividades de residência multifuncional e/ou de medicina de família e de 
comunidade;

II – hospitais de pequeno porte. 

§2º - O não cumprimento do horário integral de trabalho, previsto neste artigo, 
implicará na rescisão automática contratual, por justa causa e prejuízo ao 
atendimento e prestação dos serviços de saúde. 

Art. 18º - A remuneração dos contratados para cargos previsto nesta Lei, terá como 
base própria e específica o previsto no Anexo único, desta Lei, ficando vedada à 
comparação ou equiparação com quaisquer outros vencimentos e gratificações, bem 
como concessões de quaisquer tipos de progressões. 
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Art. 19º - Quaisquer alterações provenientes de normatização federal ao Programa 
Saúde da Família, poderá ser incorporada a presente Lei mediante Decreto expedido 
pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 20º - Os recursos financeiros para implementação desta Lei, são os consignados 
em orçamento a favor do Fundo Municipal de Saúde e outros, como o Programa 
Saúde da Família – PSF e Piso de Atenção Básica – PAB, repassados pelo Ministério 
da Saúde para manutenção do programa objeto da presente Lei. 

Art. 21º - Os casos omissos nesta Lei serão regulamentados pelo Prefeito Municipal, 
mediante deliberação do Conselho Municipal de Saúde. 

Art. 22º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 23º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais e 
jurídicos a partir da data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2009. 

Jose Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI Nº. 784/2009 
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 

CARGOS AMPLIADOS 

CARGO Nº DE VAGAS VENCIMENTO (R$ C. HORÁRIA 
SEMANAL 

MEDICO PSF          20 6.000,00 40 hs 
ODONTOLOGO          10 3.200,00 40 hs 
ENFERMEIRO          20 3.000,00 40 hs 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM          20 750,00 40 hs 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
ACD          20 750,00 40 hs 
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Simões Filho, 24 de agosto de 2009. 

MENSAGEM 

Refere-se ao Projeto de Lei nº 31/2009, 
propondo alteração na Lei nº 667/2003, que 
dispõe sobre o Sistema Tributário 
Municipal.

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus Ilustres Pares dessa 
Câmara Municipal de Vereadores, para apreciação, o anexo Projeto de Lei nº 31/2009, 
que dispõe sobre alteração do Sistema Tributário Municipal, estabelecendo alíquota 
especifica aplicável aos empreendimentos executados pela VIA BAHIA Concessionária 
de Rodovias S/A, na Rodovia BR-324, no trecho do âmbito do Município de Simões 
Filho. 

Trata-se de uma proposição que necessita da atenção especial de Vossas Excelências, 
pela sua especialidade de maneira em que a presente alteração se enquadre na 
alíquota estabelecida pelos demais Municípios envolvidos que serão beneficiados pela 
Concessão da Rodovia BR-324 e seus efeitos na Infra-Estrutura a ser implantada ao 
longo da Rodovia e no âmbito de cada Município. 

A tramitação e posterior aprovação do presente Projeto de Lei, é de relevância ao 
interesse público, portanto, conforme previsto no Artigo 48 da Lei Orgânica do 
Município, solicito que seja observado o regime de urgência, necessário e fundamental 
à celeridade na aprovação da matéria.

Valho-me do ensejo, para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares, manifestações 
de consideração e apreço. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito

Exmo. Sr. 
Vereador Marcílio Galindo Pereira Lopes 
Presidente da Câmara de Vereadores de Simões Filho
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 LEI Nº 785/2009 

Altera, acrescenta e revoga dispositivo da Lei 
nº 667, de 29 de dezembro de 2003 e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, uso de suas atribuições 
legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O dispositivo abaixo especificado, tabela de alíquota do ISSQN da Lei n° 667, de 
29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“ (.......) 
3.22 Serviços de exploração de rodovia  

3.22.01 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   de   permissão   ou  de   normas oficiais 

5%

             “ 

Art. 2º - Revoga-se a disposição em contrário em especial o item 3.22.01 relativo a alíquota 
do ISSQN da Lei nº 667 de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de publicação. 

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI Nº 786/2009 

Dispõe sobre Regime Especial de Tributação, 
estabelecendo Isenção Fiscal aplicável aos 
empreendimentos de construções de unidades 
habitacionais no âmbito do Programa “Minha 
Casa, Minha Vida”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, uso de suas atribuições, 
legais, tendo em vista o disposto no Artigo 3º, Parágrafo 1º, Inciso II da Lei Federal nº 
11.977/2009, de 07 de julho de 2009, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a implementação de 
Incentivo Fiscal aplicável aos empreendimentos de construções de unidades habitacionais de 
interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Medida 
Provisória nº 459 de 25 de março de 2009, convertida em Lei Federal nº 11.977/2009, de 07 
de julho de 2009. 

Art. 2º - Para efeito do disposto de que se trata esta Lei, o Regime Especial de Tributação, 
consiste em ISENÇAO DO IPTU, ISS, ISSQN e ITVI, incidente sobre o valor da incorporação 
durante o período da obra, representando redução de custo dos empreendimentos, como 
contrapartida adicional do Município, em conformidade com o Artigo 14 da Lei Complementar 
nº 101/2000 e com o Artigo 40, Inciso II da Lei nº 773/2009 que dispõe de Diretrizes 
Orçamentária – LOA, nas seguintes condições: 
I – Para empreendimento, no âmbito do Programa, que tenham como beneficiários pessoas 
com renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos: 
 a) Isenção total do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 
 b) Isenção total de ITVI; 

  c) Isenção total de IPTU. 

II – Para empreendimentos no âmbito do Programa, que tenha como beneficiários pessoas 
com renda familiar mensal de 03 (três) a 06 (seis) salários mínimos: 

a) Isenção parcial de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto Sobre Serviços de qualquer 
natureza – ISSQN; 
b) Dispensa total do pagamento do Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbano – 
IPTU; 
c) Isenção parcial de 50% (cinqüenta por cento) do ITIV (imposto de transmissão inter              

vivos). 

§ 1º – Os benefícios a que se refere o caput deste Artigo, não se aplicam aos casos de 
retransmissão de unidades habitacionais. 

§ 2º – A isenção de que trata esta Lei, encerrar-se-á, de pleno direito, a partir da 
comercialização e entrega das unidades habitacionais às famílias beneficiadas pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida. 

§ 3º - Para fins do disposto neste Artigo, as empresas construtoras que aderirem ao Programa 
“Minha Casa, Minha Vida”, para usufruírem do Incentivo Fiscal de que trata esta Lei, deverão 
absorver a mão de obra local, de trabalhadores residentes e domiciliados no Município de 
Simões Filho, cadastrados no Posto de Atendimento ao Trabalhador  PAT e no Sistema 
Nacional de Emprego SINE. 
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Art. 3º - A Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Habitação constatará o inicio da obra e 
realizara vistoria periódica para verificar o seu andamento. 

§ 1º – constatada a paralisação da obra ou sua desconformidade com projeto aprovado, o 
inadimplemento junto a Caixa Econômica Federal, o alvará será cancelado cientificando-se a 
Secretaria Municipal da Fazenda e a Procuradoria Fiscal para a cobrança da importância 
equivalente aos benefícios exercício a exercício, atualizada monetariamente e acrescida de 
juros de mora, desde as datas originariamente assinaladas para pagamento integral dos 
tributos. 

§ 2º – O Cadastramento e a seleção das famílias que participaram do programa que trata esta 
Lei serão realizados pela Coordenadoria de Promoção de Melhorias Habitacionais da 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. 

Art. 4º - Os incentivos fiscais previstos nesta Lei, estão de acordo com artigo 14 da Lei 
Complementar nº. 101 e com o artigo 40, inciso II da Lei Municipal nº. 773 de 2009. 

Art. 5º - O pedido de reconhecimento de isenção ou redução prevista nesta Lei será analisado 
pelo órgão competente nos termos do regulamento.

Art. 6º - Esta Lei será regulamentada no prazo de 30 dias. 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI Nº 787/2009 

“Altera a Lei nº 762/2009, que dispõe 
sobre a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Simões Filho e dá 
outras providencias”. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1º - A Coordenadoria Central de Licitação Municipal, e suas respectivas 
Gerência de Atualização e Aperfeiçoamento em Licitação e a Gerência de 
Execução e Fiscalização de Licitação, da Estrutura Organizacional da Secretaria 
Municipal de Governo e Administração, passam a integrar a Estrutura 
Organizacional do Gabinete do Prefeito. 

Parágrafo Único – Para efeito do disposto no caput do Artigo anterior, integra 
também a Estrutura Organizacional do Gabinete do Prefeito, a Comissão 
Permanente de Licitação, com o respectivo cargo símbolo DAS-2B. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 788/2009 

Define o limite das obrigações de pequeno valor a 
que alude o § 3º do art. 100 da Constituição Federal, 
alterado pelas Emendas Constitucionais n° 30, de 13 
de setembro de 2000, e n° 37, de 12 de junho de 
2002, e adota outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara 
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica definido o limite de 04 (quatro) salários mínimos vigentes para as obrigações de 
pequeno valor a que alude o § 3º, do art. 100 da Constituição Federal, com redação 
introduzida pelas Emendas Constitucionais n° 30, de 13 de setembro de 2000, e n° 37, de 12 
de junho de 2002. 

Parágrafo Único - Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o 
pagamento será feito sempre por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a 
renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem 
precatório, na forma prevista no § 3º, do art. 100 da Constituição Federal. 

Art. 2º - O pagamento ao titular de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da apresentação de requerimento à Procuradoria 
Jurídica do Município, instruído com certidão, expedida pelo Cartório ou Secretaria, 
demonstrado o trânsito em julgado do processo respectivo e a liquidez da obrigação.  

Art. 3º - As obrigações já inscritas em precatórios e que satisfaçam o disposto no art. 1º 
desta Lei, serão pagas no prazo máximo de 01 (um) ano, observada a atual ordem de 
inscrição. 

Art. 4º - Na hipótese do precatório já ter sido incluído na Lei Orçamentária Anual, será 
considerada obrigação de pequeno valor aquela que, respeitado o limite de 04 (quatro) 
salários mínimos vigentes, seja atualizada conforme o § 1º, do art. 100 da Constituição 
Federal.

Art. 5º - Fica vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, 
bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução. 

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta das 
dotações do Orçamento Geral do Município. 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito Municipal 
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      LEI Nº 789/2009 

Altera a Lei nº 762/09, de 29 de janeiro de 2009, 
que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Simões Filho. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - A Coordenadoria de Apoio ao Aluno e ao Sistema Escolar, da Estrutura 
Organizacional da Secretaria Municipal de Educação, fica transformada em Coordenadoria do 
Núcleo de Atenção Terapêutico Social Pedagógico - NATESP.

Art. 2º - Ficam criadas a Gerência de Apoio a Saúde Escolar, as Sub-Gerências de Apoio a 
Merenda Escolar, de Assistência Social, de Psico-Pedagogia, de Fisioterapia, de 
Fonoaudiologia e de Psicologia, com as vagas para os respectivos cargos dispostas no 
quadro integrante desta Lei. 

4.6.5. Coordenadoria do Núcleo de Atenção Terapêutico Social Pedagógico - NATESP 
           4.6.5.1. Gerência de Controle de Merenda Escolar 
          - Sub-Gerência de Apoio a Merenda Escolar 
           4.6.5.2. Gerência de Apoio ao Aluno 
          - Sub-Gerência de Assistência Social
          - Sub-Gerência de Psicopedagogia 
           4.6.5.3. Gerência de Apoio a Saúde Escolar 
          - Sub-Gerência de Fisioterapia 
          - Sub Gerência de Fonoaudiologia
          - Sub-Gerência de Psicologia 

 NOMECLATURA     SIMBOLO LOTAÇÃO UQUANTIDADE 
GERENTE DE APOIO        DAS-5  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             01 
 SUB-GERENTE        DAS-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            06 

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotação específica prevista 
na Lei Orçamentária Anual. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI Nº 790/2009 

Habilita os Secretários Municipais a 
ordenar despesas relacionadas às suas 
respectivas pastas. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - Estado da Bahia, faço saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Os Secretários Municipais titulares das pastas que compõem o conjunto 
de ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, conforme definido na Lei nº 
762/2009 de 29 de janeiro de 2009, serão os ordenadores de despesas de suas 
respectivas Secretarias. 

Parágrafo Único – Os ordenadores de despesas de que trata o “caput” deste artigo 
serão responsáveis pela solicitação, homologação, adjudicação, contratação e 
empenho do objeto licitado e/ou contratado, ouvida previamente a Procuradoria 
Geral do Município e de tudo dando ciência ao Chefe do Executivo Municipal. 

Artigo 2º - Nas hipóteses de Inexigibilidade e de Dispensa de Licitação, os 
ordenadores de despesas utilizarão os procedimentos previstos na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, após parecer prévio da Procuradoria Geral do 
Município.

Artigo 3º - Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal: 

I – Autorizar o início dos processos solicitados pelos ordenadores de despesas. 

II – Revogar a licitação e/ou contratação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado. 

III – Anular a licitação e/ou contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, após pronunciamento da Procuradoria Geral, através de parecer 
jurídico devidamente fundamentado. 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito Municipal 
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         LEI Nº 791/2009 

Dispõe sobre o Serviço de Transporte 
Individual Alternativo Complementar – 
STIAC no Município de Simões Filho e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Art. 208 da Lei Orgânica do Município e nos Art. 107 
e 135 do Código de Trânsito Brasileiro, faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - Fica criado pelas disposições desta Lei, o Serviço de Transporte Individual 
Alternativo Complementar – STIAC, de natureza suplementar ao Serviço de 
Transporte Municipal Público. 

Art. 2º - O Serviço de Transporte Individual Alternativo Complementar - STIAC 
constitui-se em serviço público autônomo, no sistema Municipal de Transportes 
Públicos, devendo a Administração ordenar, fiscalizar e disciplinar seu 
funcionamento, com a cooperação dos usuários. 

§ 1º - A exploração do serviço, dar-se-á através de permissão, delegada a titulo 
precário, mediante licitação de prestação de serviços públicos, feita pelo poder 
concedente á pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco. 

§ 2º - Considerando o caráter social do Serviço de Transporte Individual Alternativo 
Complementar - STIAC, só poderá ser delegada uma permissão para cada 
permissionário.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SETRAN) de Simões Filho 
é o órgão normativo e o órgão gerenciador do serviço. 

DO REGIME DE EXPLORAÇÃO 

Art. 4º - A delegação dos serviços será feita através de uma Permissão que conterá: 
I - identificação do Permissionário; 
II – identificação do veículo; 
III - definição do serviço permitido; 
IV - duração da permissão. 
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Parágrafo Único – A caracterização do serviço, compreendendo a vistoria dos 
veículos a padronização e das condições da Permissão, salvo quando realizada com 
prévia anuência do Poder Público, que será deferida observada as seguintes 
condições:

I - Comprovada conveniência administrativa, assegurada o interesse público; 

II - Prévio requerimento, assinado pelos interessados; 

III -Apresentação, pelo permissionário proposto, da documentação exigida para 
habilitação no processo licitatório; 

IV - Prévia verificação da idoneidade financeira, capacidade técnica, operacional e 
administrativa do permissionário proposto; 

V - Prova de quitação dos tributos municipais relativos à permissão, até a data do 
requerimento.

§ 1º - A transferência efetivar-se-á mediante instrumento próprio, acompanhado do 
termo de anuência, pelo prazo restante de duração da permissão transferida. 

§ 2º - Quando a transferência da permissão ocorrer “causa mortis”, em beneficio de 
herdeiros necessário indicado em alvará judicial, a Administração poderá eximir o 
novo permissionário dos requisitos aqui estabelecidos. 

Art. 5º - Caberá ao executivo Municipal definir os critérios de embarque e 
desembargue de passageiros, inclusive os locais de parada dos veículos. 

Art. 6º - Correrão por conta dos Permissionários as despesas com pessoal, 
operação, manutenção, tributos, encargos sociais e previdenciários, aquelas 
decorrentes da compra de equipamentos, para garantir os níveis e a segurança do 
serviço e também a instalação e manutenção da infra-estrutura de apoio à operação 
do serviço em locais autorizados pelo poder Público. 

Art. 7º - O Serviço de Transporte Individual Alternativo Complementar - STIAC 
consiste no transporte individual de passageiros em veículos ciclomotores em 
conformidade com o que aqui disposto, realizado em condições definidas em 
regulamento, expedido pela Administração Municipal. 

§ 1º - O regulamento observará a complementaridade entre os diversos segmentos 
do Sistema Municipal de Transportes, entendendo o STIAC como instrumento 
subsidiário, de forma a implementar a política de atendimento aos usuários. 

§ 2º - O regulamento definirá os locais de parada dos permissionários, observando a 
extensão do serviço aos diversos distritos e áreas urbanas que compõem o 
Município.
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§ 3º - Os locais de parada dos permissionários não poderão ser coincidentes com 
aqueles destinados ao Serviço Convencional de Transportes Públicos, Individual ou 
Coletivo, mantendo o caráter de complementaridade próprio do transporte 
alternativo.

§ 4º - O regulamento definir regras que visem ofertar o serviço em todos os dias, 
inclusive os excepcionais. 

Art. 8º - A política Tarifária a ser adotada deverá ser definida pelo poder Permitente, 
observados sempre os parâmetros necessários ao equilíbrio econômico financeiro da 
permissão, a justa remuneração do serviço e a garantia dos direitos dos usuários, 
definidas de acordo com os dias e horários da prestação do serviço. 

Art. 9º - Incidem sobre a operação do serviço os impostos e taxas municipais que 
obriguem o sistema regular de transporte individual de passageiros. 

§ 1º - Para efeito de aplicação da alíquota do imposto sobre serviço de qualquer 
Natureza, a Secretaria Municipal da Fazenda arbitrará, por estimativa, o valor da 
receita bruta. 

§ 2º - O não-recolhimento dos impostos e taxas devidas implicará o cancelamento da 
permissão e nas penalidades previstas no Código Tributário Municipal. 

Art. 10 – A transferência da permissão ou do controle societário da Permissão 
implicará a caducidade. 

Art. 11- A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito poderá, a qualquer tempo, 
modificar a especificação do serviço, ai entendido os locais de parada, a forma de 
operação e o nível tarifário, não cabendo aos permissionários qualquer reclamação 
ou direito à indenização. 

Art. 12 – A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito a pedido do permissionário 
e atendendo a conveniência do serviço, poderá autorizar a interrupção, por tempo 
determinado, da Permissão a ele outorgado. 

Parágrafo Único – A interrupção a que se refere o “caput” deste artigo não poderá 
ultrapassar um máximo de 90 (noventa) dias, de forma a não prejudicar o 
atendimento dos usuários, sob pena de perda da permissão.  

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito poderá revogar as 
permissões, a qualquer época, sem terem direito a indenização os permissionários, 
na superveniência de lei, decisão Judicial ou ato da autoridade federal ou estadual 
disciplinadora de trânsito, que caracterize a inexequibilidade da delegação. 
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Parágrafo Único – No caso de desistência expressa da operação, interrupção do 
serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou perda da Permissão, esta 
reverterá ao poder Público que a atribuirá a outro operador previamente qualificado 
em licitação. 

Art. 14º - Os Permissionários deverão cadastrar junto a Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito os condutores dos veículos, e os encarregados dos serviços 
de apoio, quando houver, atendendo às exigências estabelecidas pelo órgão gestor. 

§ 1º - O condutor do veículo deverá ser maior de 21 anos e possuir Carteira Nacional 
de Habilitação categoria “A”, há pelo menos dois anos, com a comprovação da 
realização de curso de capacitação de condutores. 

§ 2º - Não poderá ser cadastrado o condutor ou auxiliar: 

– condenado pela justiça Pública por crime de natureza culposa, resultante de 
imprudência, imperícia ou negligência, por condução de veículo, não beneficiado por 
“sursis”, até 06 (seis) meses após cumprimento da pena; 

– condenado por crime doloso, não beneficiado por “sursis” até 06 (seis) meses após 
o cumprimento da pena; 

– condenado por crime comum para cuja prática tenha agido com requinte de 
perversidade ou demonstrado grande periculosidade; 

- Indiciado, em inquérito policial, de ser negado a prestar socorro a vítima de 
atropelamento, a que tenha ou não dado causa; 

- Denunciado por crime contra os costumes, sendo possível que até a condenação, a 
Administração, o seu exclusivo critério, conceda a matrícula. 

§ 3º - Torna-se obrigatório a participação dos condutores e demais profissionais 
envolvidos nos serviços, nos projetos e atividades de programas de treinamentos do 
pessoal de operação. 

Art. 15 – A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito estabelecerá e manterá 
atualizado um prontuário especial para cada Permissionário, cujos dados servirão 
para avaliação periódica do seu desempenho geral. 

DOS VEÍCULOS 

Art. 16 O Serviço de Transporte Individual Alternativo Complementar - STIAC será 
explorado por veículos ciclo motores, que obedeçam as seguintes condições: 

I Tenham até 05 (cinco) anos, de fabricação, com a potencia de motor entre 125 e 
250 cilindradas. 
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II Sejam licenciados, na categoria de aluguel, no município de Simões Filho; 

III Submeta-se à vistoria anual, promovida pelo órgão competente da Administração 
Municipal.

IV Atendendo as exigências de padronização de frota estabelecidas pela 
administração Municipal, das quais constarão, no mínimo as seguintes exigências: 

- Impressão do Brasão do Município e do número de ordem em ambos os lados do 
tanque de combustível; 

- Alça metálico lateral apoio do passageiro; 

- Dispositivo luminoso de identificação frontal; 

- Cano de descarga revestido lateralmente do isolante térmico. 

V - Sejam licenciados pela Secretaria de Municipal de Transporte e Trânsito; 

VI – Sejam segurados contra danos pessoais e materiais que venham a dar causa, 
prevendo os eventos de morte e invalidez total ou parcial, com parâmetro a serem 
defendidos pelo poder concedente. 

VII – Sejam de propriedade do Permissionário. 

§ 1º As licenças de que trata, o inciso V, artigo, serão numerados inicialmente de 
forma seqüencial correspondente a 400 (quatrocentos) veículos, podendo esses 
números serem aumentados proporcionalmente ao aumento da frota de automóveis 
que fazem o transportes individual de passageiros no Município. 

§ 2º - Cada veículo deverá estar equipado com os seguintes itens: 

- Dois capacetes, destinados ao condutor e passageiros; 

- Toucas descartáveis para uso de passageiro; 

- Luvas para uso do condutor; 

- Recipiente para acomodação de bagagem, em fibra de vidro ou similar, fixado na 
parte traseira do ciclo motor; 

- Colete e crachá identificadores do condutor, conforme modelo definido pela 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. 

- Instalação de aparador de linha antena Corta-pipas, nos termos de regulamentação 
do Contran. 
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Art. 17 – É absolutamente proibida a alteração das características originais dos 
veículos destinados á exploração do serviço, inclusive para a aposição de reboques 
ou similares. 

Art. 18 – O limite da vida útil dos veículos é fixado em 05 (cinco) anos. 

§ 1º - A substituição do veículo somente será permitida por outros de menor idade e 
de igual capacidade. 

§ 2º - A vida útil de cada veículo será contada a partir do ano de fabricação 
especificada no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). 

§ 3º - Correrão por conta dos Permissionários as despesas relativas a substituição 
do veículo que atingir a idade limite definida. 

§ 4º - Antes de veículo atingir a idade limite, o Permissionário deverá, com 
antecedência de 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito, declaração de que está providenciando a substituição do 
veículo.

§ 5º - Terá no máximo de 30 (trinta) dias, para apresentar o novo veículo a 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do Município. 
.
Art. 19 – Será permitida a fixação de publicidade nos veículos que explorem o 
Serviço de Transporte individual Alternativo e Complementar, no compartimento de 
bagagem. 

Art. 20 – Os veículos incluídos no Serviço de Transportes individual Alternativo e 
complementar deverão ser obrigatoriamente vistoriados a cada 12 (doze) meses, 
pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que emitirá selo comprobatório a 
ser afixado no veículo em local visível pelos usuários e pela fiscalização. 

DOS PASSAGEIROS 

 Art. 21 –Para efeito desta Lei, passageiro é a pessoa física a ser conduzida no 
ciclomotor destinado à exploração do Serviço de Transporte Individual Alternativo e 
complementar.

Art. 22 – Sem prejuízo de outras obrigações legais, inclusive decorrentes da 
legislação civil ou de trânsito, os passageiros do STIAC observarão o seguinte: 

- Serão conduzidos individualmente nos ciclomotores; 

- Usarão obrigatoriamente capacete, que poderá ser próprio ou fornecido pelo 
permissionário, com o refil de proteção higiênica individual descartável; 
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- Não poderá conduzir volumes nas mãos, ou que provoquem mau posicionamento 
no assento ou tragam insegurança a condução; 

- Não poderão conduzir crianças como acompanhantes; 

- Não poderão ser conduzidos em visível estado de embriaguez, colocando em risco 
a segurança da execução do serviço; 

- Não poderão apresentar incompatibilidade física ou etária que torne incompatível a 
locomoção em ciclomotores. 

DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 

 Art. 23 – A exploração do Serviço de Transporte individual Alternativo e 
complementar será remunerada pelas tarifas aprovadas por ato do Prefeito Municipal 
de Simões Filho. 

§ 1º - A fixação do valor da tarifa será baseada na eficácia do serviço e levará em 
consideração o aspecto social, o seu custo operacional e as exigências de seu 
melhoramento;

§ 2º - A política tarifária a ser adotada deverá seguir os mesmos parâmetros 
daqueles estabelecidos para o Serviço Convencional de Transporte individual de 
Passageiros, conforme o disposto na Lei nº 536/97. 

Art. 24 – Serão observados os indicadores de movimentação dentro da zona urbana 
e rural do Município, o horário de realização das viagens e a natureza do dia 
calendário para o estabelecimento de tarifas diferenciadas. 

DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS E PREPOSTOS 

Art. 25 – Além dos deveres dispostos nos Artigos 107 e 135 do Código de Trânsito 
Brasileiro, os Permissionários e seus prepostos são obrigados a: 

1 – cumprir a presente Norma, notificações e atos Administração Municipal (GRUPO 
A);

2 – Cumprir as especificações e características de exploração do serviço delegado, 
salvo por motivo de força maior, que deve ser comunicado a Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito no primeiro horário de expediente subseqüente (GRUPO B); 

3- prestar serviço em rotas ou horários especiais casos determinados pela Secretaria  
Municipal de Transporte e Trânsito segundo as especificações estabelecidas 
(GRUPO A); 
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4- permitir e facilitar a fiscalização da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, 
o exercício de suas funções, inclusive no que diz respeito à vistoria dos veículos e 
instalações de apoio para o exercício da atividade, bem como atender as 
determinações expedidas (GRUPO B); 

5- adotar as providências contida nas notificações de irregularidades expedida pela 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (GRUPO B); 

6- permitir, facilitar e auxiliar a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito no 
levantamento de informações e realização de quaisquer estudos (GRUPO A); 

7- remeter, nos prazos estabelecidos os relatórios e dados exigidos pela Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito (GRUPO A); 

8- manter em perfeitas, condições os sistemas de aferição tarifária, de 
quilometragem percorrida e de velocidade desempenhada, segundo as normas 
vigentes (GRUPO B); 

9- executar o plano de manutenção preventiva recomendada pelo fabricante do 
veículo e pelo corpo técnico; 

10- portar a documentação referente a delegação da permissão, propriedade e 
licenciamento do veículo, habilitação do condutor e cadastramento do condutor e 
cobrador, quando o veículo estiver em operação (GRUPO B); 

11- utilizar somente veículos que atendam as características estabelecidas (GRUPO 
B);

12- substituir sistematicamente o veículo que atingir a idade estabelecida (GRUPO 
B);

13- trafegar em perfeitas condições de higiene, conservação, apresentação, 
segurança e funcionamento, portando os acessórios e equipamentos estabelecidos 
nesta Lei (GRUPO B); 

14- assegurar, no caso de interrupção de viagem, a não cobrança da tarifa (GRUPO 
B);

15- prestar socorro às pessoas feridas em caso de acidente (GRUPO C); 

16- utilizar no veículo somente combustível autorizado pelo conselho Nacional do 
Petróleo (GRUPO C); 

17 – tratar com polidez e urbanidade os passageiros, colegas de trabalho e o público 
em geral (GRUPO A); 

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SFUSK9F5ULPSCHPDEDZW5G

Quarta-feira
8 de Abril de 2015
48 - Ano VII - Nº 2192



9

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO     
GABINETE DO PREFEITO 

18- atender aos sinais de parada realizada por passageiros, ainda que para justificar 
a impossibilidade de atendimento nos casos fortuitos ou de força maior (GRUPO A); 

19- permanecer, quando em operação, sempre uniformizado e identificado conforme 
as determinações do Departamento de Transporte Urbanos (GRUPO A); 

20- manter em operação somente veículo cadastrado na Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito bem como submete-los à vistoria desta Secretaria sempre que 
determinado (GRUPO B); 

21- cumprir a programação de vistoria da Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito independentemente do critério de seleção utilizado e do local indicado para 
sua realização (GRUPO B); 

22- recolher o veículo para reparo, quando ocorrer indício de defeito mecânico que 
possa por em risco a segurança dos passageiros, dando ciências imediatas do fato à 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (GRUPO A); 

23- atender todas as convocações formuladas pelo poder concedente para aferição 
do taxímetro (GRUPO B); 

24- permanecer estacionado a espera de passageiros apenas no local estabelecidos 
pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (GRUPO A); 

Art. 26 – Também são obrigações dos Permissionários, exclusivamente, o seguinte: 

- Manter em serviço somente preposto previamente matriculado na Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito (GRUPO C); 

- Dar condições dignas e seguras de trabalho aos motoristas, auxiliares cadastrados 
ou aos outros elementos de operação (GRUPO B); 

- Manter seguro contra risco de responsabilidade civil que de cobertura a 
passageiros e terceiros (GRUPO C); 

Art. 27- É proibido aos Permissionários e seus prepostos, além do que estar contido 
no regulamento do código Nacional de Trânsito; 

- Permitir a condução do veículo por condutor não autorizado (GRUPO C); 

- Cobrar tarifas diferentes das estabelecidas pelo Executivo Municipal (GRUPO A); 

- Sonegar troco (GRUPO B); 

- Utilizar o veículo para quaisquer outros fins não autorizados pelo Departamento de 
Transportes Urbanos (GRUPO A); 
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- Operar ponto de parada não autorizada em sua ordem de serviço (GRUPO B); 

- Portar ou manter armas de quais quer espécies sem a devida licença, no interior do 
veículo (GRUPO C); 

- Abastecer quando transportando passageiros (GRUPO C); 

-Transportar explosivos ou inflamáveis (GRUPO C); 

- Embarcar passageiros nos pontos estabelecidos para o Transporte Individual ou 
coletivo Convencional (GRUPO B); 

- Fumar e permitir que fumem no veículo (GRUPO A); 

- Ingerir bebidas alcoólicas ou qualquer substancia entorpecentes em serviço, antes 
de entrar em serviço ou nos intervalos da jornada (GRUPO C); 

- Dirigir de maneira perigosa (GRUPO C); 

- Trafegar, quando em serviço, utilizando paradas ou qualquer forma que possa 
prejudicar ou interferir na boa operação do Sistema Municipal de Transportes 
Públicos (GRUPO B); 

- Retardar propositadamente a marcha do veículo ou trafegar acima das velocidades 
permitidas nas vias onde trafegar (GRUPO B); 

- Efetuar freadas ou arrancadas bruscas (GRUPO A); 

- Trafegar com crianças de colo (GRUPO A); 

- Transportar passageiros sem condições físicas para se adequarem ao veículo 
ciclomotor (GRUPO C); 

- Transportar ou permitir o transporte de objetos fora de recipiente de bagagem do 
ciclomoto, salvo carteiras, bolsas e similares transportados diretamente junto ao 
passageiro (GRUPO A); 

- Transportar cargas excedentes ou mais que um passageiro (GRUPO A); 

- Transportar drogas proibidas (GRUPO C); 

- Retirar o veículo do local de qualquer acidente independentemente de sua natureza 
ou gravidade, sem autorização de agente fiscal do Departamento de Transportes 
Urbanos ou autoridade de trânsito, salvo para prestar socorro a vitima (GRUPO C); 

- Trafegar utilizando equipamento de som, mesmo com fones de ouvido, ou com 
telefone celular (GRUPO B); 
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DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 28 – Cabe a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito através de agentes 
próprios ou credenciados, orientar e fiscalizar a operação do sistema de Transportes 
Individual Alternativo e complementar. 

Art. 29 – A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito promoverá, 
periodicamente, avaliações técnico-operacionais do serviço: 

§ 1º - Os permissionários e prepostos deverão fornecer todas as informações 
solicitadas, bem como facilitar a obtenção das mesmas. 

§ 2º - Os resultados das avaliações serão anotadas no prontuário dos 
Permissionários.

DAS INFORMAÇÕES 

 Art. 30 – As punições previstas nesta Lei serão aplicadas pelo Secretário Municipal 
de Transporte e Trânsito ou, por delegação deste, por funcionário qualificado. 

Art. 31 – Os Permissionários serão responsáveis por infrações cometidas por seus 
prepostos, ficando sujeitos as seguintes penalidades: 

- Advertência; 

- Multa; 

- Retenção do Veículo; 

- Cassação da Permissão. 

§ 1º - Quando o infrator praticar simultaneamente duas ou mais infrações ser-lhe-ão 
aplicadas, cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma. 

§ 2º - Quando a mesma infração for cometida pelo mesmo agente dentro do período 
de 12 (doze) meses, será considerada reincidência e com contagem de pontos 
aplicados em dobro. 

§ 3º - O ônus decorrente da retenção do veículo cairá sobre o Permissionário. 

§ 4º - A aplicação das penalidades previstas não exonera o infrator das cominações 
civil e penal cabíveis. 

Art. 32 – A pena de advertência será aplicada por escrito, sendo primário o infrator, 
para as infrações do GRUPO A. 
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Art. 33 – O valor das multas por infrações cometidas será calculado em função da 
tarifa vigente, estabelecida pela Lei nº 536/97 no Sistema de Transportes individual 
Alternativo e Complementar, conforme a gravidade, tais infrações são classificadas 
nos seguintes grupos: 

I – GRUPO A – Com valor igual a 50 (cinquenta) vezes a tarifa inicial do serviço. 

II – GRUPO B – Com valor igual a 100 (cem) vezes a tarifa inicial do serviço. 

III – GRUPO C – Com valor igual a 150 (cento e cinqüenta) vezes a tarifa inicial do 
serviço.

Art. 34 – O pagamento da multa não exonera o infrator de sanar imediatamente a 
falta que lhe deu origem. 

Art. 35 – O Permissionário infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir do 
recebimento da notificação, para o pagamento da multa aplicada. 

Art. 36 – A penalidade de retenção do veículo será aplicada quando: 

1 – O veiculo estiver sendo conduzido por pessoa não habilitada ou cadastrada no 
Departamento de Transportes Urbanos; 

2 – O veículo que estiver em operação tendo atingido a idade limite estabelecida; 

3- O veículo não preencher as condições de segurança exigidas pela legislação de 
trânsito ou pelas demais normas vigente; 

4- For constatado o defeito ou ausência de equipamentos obrigatórios; 

5- manifestamente, o veículo estiver em, mas condições de conservação, higiene e 
conforto.

6- O veículo estiver circulando em descumprimento a determinação contida na 
notificação de irregularidade. 

7- o veículo apresenta padronização diferente daquela estabelecida em sua ordem 
de serviço. 

8- O veículo estiver em operação sem portar o certificado de vistoria; 

9- Para assegurar o cumprimento de penalidade pecuniária.

Parágrafo Único – A retenção do veículo somente poderá ser feita em terminais, 
pontos de controle ou garagem, ressalvados os casos de manifesta insegurança. 

Art. 37 – O veículo retido será liberado: 
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- Para retorno a operação, após a correção da falha que deu causa a retenção; 

- Para manutenção quando a correção da falha que deu causa a retenção; 

- Após o pagamento de multas e despesas referentes ao recolhimento. 

Parágrafo Único – Quando se tratar de retenção devido ao vencimento da idade 
limite estabelecida, o Permissionário terá o veículo retido não mais irá operar. 

Art. 38 – A penalidade de cassação da Permissão dar-se-á quando: 

- Se configurar a ocorrência sistemática de infrações pertencentes ao GRUPO B ou 
C, comprometendo-se a execução e a segurança do serviço; 

- Se acumularem 12 (doze) pontos no período de 04 (quatro) meses; ou 18 (dezoito) 
pontos em 08 (oito) meses; ou ainda 22(vinte e dois) pontos em 12 (doze) meses; 

- For comprovado que o motorista dirigia em estado de embriaguez ou sob o efeito 
de substância entorpecente, em caso de reincidência. 

- O Permissionário deixar de preencher as condições exigidas em Lei ou 
Regulamento.

Parágrafo Único – uma vez tendo sido cassado a Permissão, o Permissionário não 
poderá obter outra a não ser mediante participação em nova licitação, após um 
período de 02 (dois) anos. 

Art. 39 – O Permissionário autuado por infrações terá o prazo de 10 (dez) dias úteis 
a contar da data de recebimento da notificação, para defesa perante a Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito.

§ 1º - Os recursos de infrações serão julgados por uma Junta de Trânsito e 
Transporte, que poderá revogar a pena, ouvido sempre o agente fiscalizador; 

§ 2º - As penas de cassação da Permissão só poderão ser aplicadas pelo Prefeito 
Municipal, depois de assegurado o contraditório. 

§ 3º - Após esgotado o prazo de 10 (dez) dias úteis sem que o Permissionário haja 
apresentado recurso, ou no caso em que o mesmo tenha sido julgado improcedente, 
será imposta penalidade nas condições e formas originais. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 40 – Os permissionários elegerão um representante para integrar o Conselho 
Municipal de Transportes ou Órgão colegiado que o suceder. 
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Art. 41 – Fica o Poder Executivo autorizado a editar todos os atos para 
regulamentação e complementação desta Lei. 

Art. 42 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI Nº 792/2009 

Reajusta os vencimentos básicos dos 
Professores e Coordenadores Pedagógicos 
da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Simões Filho, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto no inciso I do Art. 46 da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei; 

Art. 1º - Ficam reajustados, no percentual de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de 
janeiro de 2010, os vencimentos básicos dos Professores e Coordenadores 
Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino do Município de Simões Filho. 

Art. 2º - O Abono Salarial de 5% (cinco por cento), de caráter emergencial, disposto 
na Lei Municipal nº 779, de 20 de agosto de 2009, fica absorvido, para todos os 
efeitos, a partir de 01 de janeiro de 2010, pelos valores básicos de vencimentos 
constantes da Tabela do Anexo Único integrante desta Lei. 

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, financeiro a 
partir de 01 de janeiro de 2010. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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           LEI Nº 794/2009 

Altera a Lei nº 704/2005 que dispõe sobre o 
Quadro de Pessoal dos Servidores do 
Município de Simões Filho, introduzindo 
vagas de cargos específicos do Programa 
Especial de Agente Comunitário de Saúde – 
ACS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto no Inciso I do Artigo 46 da Lei Orgânica do 
Município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica acrescido ao Quadro de Pessoal dos Servidores do Município de Simões 
Filho, instituído pela Lei 704/2005, 05 vagas para o cargo de Enfermeiro, do Programa 
Especial de Agente Comunitário de Saúde, dispostos na tabela integrante desta Lei. 

Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS 
        CARGOS     QUANTIDADE         JORNADA      VENCIMENTO 
ENFERMEIRO              05             40HS        R$ 1.800,00 

Parágrafo Único – Para fins do disposto no caput deste Artigo, o preenchimento das 
vagas dar-se-á através de contratação precedida de teste seletivo simplificado, 
conforme dispõe o Art. 3º da Lei Municipal nº 760/2009, de 29 de janeiro de 2009.

Art. 2º - As vagas previstas no caput do Artigo anterior, visam atender os dispositivos 
legais e satisfazerem as necessidades funcionais da Secretaria Municipal de Saúde, 
especificamente do Programa Agente Comunitário de Saúde – ACS, conforme disposto 
no Inciso VII do Artigo 2º da Lei nº 760/09. 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotação especifica 
prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI Nº 795/2009 

Altera a Lei nº 763/2009, de 29 de janeiro de 
2009, que dispõe sobre quantitativo de vagas 
e valores para o serviço de atendimento 
móvel de urgência – SAMU. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto no Inciso I do Art. 46 da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º Altera o valor a que se refere o Artigo 1º da Lei nº 763/2009, de 29 de janeiro de 
2009, para o cargo de Médico Intervencionista, que passa a vigorar conforme Tabela 
de Vagas e Valor integrante desta Lei. 

ANEXO ÚNICO – DA LEI Nº 763/2009 
CARGO

Denominação de Cargo Carga horária 
Semanal

Quantidade Salário base (R$)

Médico Intervencionista         24hs          07        4.600,00 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta da existência 
de dotação orçamentária específica da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2009. 

José Eduardo Mendonça de Alencar 
Prefeito
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LEI Nº 796/2009 

Altera, acrescenta e revoga dispositivos da 
Lei nº 647, de 27 de dezembro de 2002, que 
dispõem sobre o Sistema Tributário e as 
Normas Gerais de Direito Tributário aplicável 
ao Município, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, com base no inciso III, do art. 30, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

Art. 1º Os dispositivos abaixo especificados da Lei nº 647, de 27 de dezembro de 
2002, passa a vigorar com a redação seguinte: 

       “Art. 170.........................................
        I - .................................................
        II -.................................................
        III - ...............................................
        IV -................................................
        V - …………………………………. 
        VI -…………………………………. 
        VII -………………………………… 
        VIII - ………………………………. 
         IX -………………………………… 
         X - .outros que o executivo eleger através de decreto.” 

“Art. 191 ........................................

§ 1º O cálculo para cobrança de taxa será efetuado de acordo com a tabela nº XVI, 
anexa a esta lei.” 

“Art. 196 O cálculo para cobrança da taxa será efetuado de acordo com a tabela nº 
XVI, anexa a esta lei. 

§ 1º. No início e na reativação, a taxa será cobrada proporcionalmente aos meses 
restantes do exercício, contados a partir do mês do pedido de inscrição ou da 
inscrição de ofício ou do pedido de reativação. No caso da baixa a 
proporcionalidade será calculada em virtude dos meses transcorridos até a data do 
pedido.”
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“Art. 548. O parcelamento poderá ser concedido, a critério da autoridade 
competente, em até 60 (sessenta) parcelas mensais, atualizadas segundo a 
variação da Unidade Fiscal Padrão – UFP, ou outro índice que venha a substituí-
la.”

Art. 2º Ficam acrescentados os dispositivos abaixo, com a seguinte redação: 

         ”Art.169-A As pessoas jurídicas de direito público ou privado, na qualidade de 
substituta tributária, estabelecidas no Município de Simões Filho, são obrigadas a 
entregar à Secretaria Municipal de Fazenda, a Declaração Mensal de Serviços do 
Substituto Tributário – DMS-t com informações fiscais sobre os serviços tomados.

        §1° Os substitutos tributários mencionados no caput deste artigo são obrigados, 
através do site www.sefazsimoesfilho.ba.gov.br, a emitirem e a entregarem ao 
prestador do serviço, o recibo de retenção do imposto e, ainda, ao cumprimento 
das demais obrigações acessórias estabelecidas na legislação municipal. 

        § 2º Em se tratando de pessoas jurídicas de direito público ou privado, a retenção 
deverá ocorrer no ato do pagamento da prestação de serviço, fazendo-se o 
recolhimento do tributo até a data fixada na legislação municipal, em Documento 
de Arrecadação Municipal, gerado pelo programa de Declaração Mensal de 
Serviços do Substituto Tributário – DMS-t.

         § 3º A Declaração Mensal de Serviços do Substituto Tributário – DMS-t será 
gerada automaticamente quando do acesso pelo tomador, ao módulo de 
substituição tributária, disponível no site da SEFAZ, para emissão do Documento 

        de Arrecadação Municipal, para o mês em que ocorrer movimentação econômica, 
em virtude da contratação dos serviços tomados, nos mesmos prazos 
estabelecidos para o recolhimento do imposto devido.” 

"Art. 196 .......................................

         § 1º ...............................................

         §  2º ...............................................

         §  3º ...............................................

§ 4º No caso de pedido de suspensão, a Taxa será cobrada proporcionalmente a 
partir do pedido, não tendo direito à restituição se efetuado após a data 
estipulada para o recolhimento da taxa. 

§ 5º As empresas enquadradas como micro-empresa, empresa de pequeno porte 
e empresa de médio porte, terão direitos a desconto da base de cálculo nos 
percentuais de 40%, 30% e 20%, respectivamente, no valor da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento, com base na tabela de receita XVI. 
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§ 6º O benefício constante no § 5º deste artigo fica condicionado ao pagamento 
Taxa de Fiscalização do Funcionamento nas datas previstas em lei e da 
solicitação do benefício através de processo regular, nos prazos e condições 
estabelecidas em regulamento pelo executivo. 

§ 7º  Para os efeitos de concessão do benefício constante no § 5º deste artigo, 
será considerado o faturamento, das empresas sediadas no município, desde 
que:

I – na condição de microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

II – na condição de pequeno porte aufira, em cada ano calendário, receita bruta 
superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); 

III – na condição de médio porte aufira, em cada ano calendário, receita bruta 
superior a 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

§ 8º O benefício previsto no § 5º fica condicionado a apresentação da Declaração 
de Informações Econômicas Fiscais – DIEF ou da Declaração Mensal de 
Serviços - DMS ou outro documento previsto em ato do poder executivo, nos 
prazos nele previsto, desde que o pagamento da Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento seja efetuado na data prevista em lei, assim como pedido do 
benefício seja feita através de processo regular nos prazos e condições 
estabelecidos em regulamento do executivo.” 

“Art. 309...........................................

I - ....................................................

II - ..................................................

III - .................................................

IV - .................................................

V – efetuar a renovação da inscrição municipal através do recolhimento da Taxa 
de Fiscalização e Funcionamento.” 

“Art. 310. ........................................

I - ....................................................

II - ...................................................

III - ..................................................
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a) ....................................................

- .......................................................

- .......................................................

- .......................................................

- .......................................................

- não proceder à renovação da inscrição municipal.” 

b) .......................................................

c) .......................................................

d) .......................................................

- .........................................................

- .........................................................

- emissão de nota fiscal eletrônica.” 

“Art. 382 ..........................................

XXX – no valor de 40 (quarenta) UFP, por cada nota fiscal ou nota fiscal-fatura 
emitida após o prazo de validade; 

“Art.182-A As atividades das pessoas físicas ou jurídicas, pertinente a Taxa de 
Licença de Localização – TLL e a Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, 
serão classificadas em conformidade com a tabela de Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE, e de acordo com a Tabela nº XVI, anexa a esta 
lei. 

Parágrafo Único. As atividades das pessoas físicas ou jurídicas, dos 
contribuintes ativos inscritos no Cadastro Mobiliário do Município, serão 
reenquadradas de ofício, em conformidade com a tabela nº XVI, anexa a esta lei, 
pela Secretaria Municipal de Fazenda." 

“Art.189-A A concessão da licença de Localização e do Funcionamento e a 
expedição do respectivo alvará dependera de pedido de vistoria prévia do órgão 
fazendário, na qual verificará se as condições de localização e funcionamento do 
estabelecimento estão adequados à espécie de atividade a ser ali exercida e se 
foram obedecidas as disposições do Código de Postura. 
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Parágrafo Único - O prazo para a entrega da documentação para inscrição 
municipal será de até 90 (noventa) dias a partir do deferimento do pedido de 
vistoria.”

Art. 3º Fica criada neste ato a Tabela nº XVI, anexa a esta lei. 

Parágrafo Único – Fica instituído o Calendário Fiscal, parte integrante desta Lei, nas 
disposições indicadas: 

CALENDÁRIO FISCAL 

I - Declaração Mensal de Serviços –DMS deverá ser enviada por meio eletrônico, 
disponível no site da SEFAZ, até o dia 10 de cada mês. 

II - Declaração Mensal de Serviços do Substituto Tributário – DMS-t será gerada 
automaticamente quando do acesso pelo tomador, ao módulo de substituição  
tributária, disponível no site da SEFAZ, nos mesmos prazos estabelecidos para o 
recolhimento do imposto retido. 

III - Declaração de Informações Econômicas Fiscais – DIEF, deverá ser enviada por 
meio eletrônico até o dia 10 de cada mês. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrários, especialmente os seguintes 
dispositivos da Lei nº 647, de 27 de dezembro de 2002: §§ 1º e 2º do art. 169; inciso 
VIII e parágrafo único do art. 371; e as tabelas IV e V. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2009. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
Prefeito
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ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº 46/09 

TABELA DE RECEITA XVI 
TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO-TLL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO-

TFF 

I - ATIVIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
UFP 

TLL TFF 
1922-5/01 Formulação de combustíveis 500 1000 
1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes 500 1000 
2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares 500 1000 
2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes 500 1000 
2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 150 300 
2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança 150 300 

2099-1/01 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos 
para fotografia 500 1000 

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 500 1000 
2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 500 1000 
2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 500 1000 
2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 500 1000 
2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 500 1000 

2229-3/03 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto 
tubos e acessórios 500 1000 

2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 
encomenda 150 300 

2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 250 500 
2330-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 250 500 
2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 150 300 
2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 250 500 
2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos 250 500 

2342-7/02 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, 
exceto azulejos e pisos 250 500 

2349-4/01 Fabricação de material sanitário de cerâmica 250 500 
2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração 250 500 
2391-5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 100 200 

2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, 
ardósia e outras pedras 100 200 

2399-1/01 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, 
louça, vidro e cristal 250 500 

2422-9/01 Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não 500 1000 
2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais 500 1000 
2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura 500 1000 
2423-7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos 500 1000 
2424-5/01 Produção de arames de aço 500 1000 
2424-5/02 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames 500 1000 
2441-5/01 Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias 500 1000 
2441-5/02 Produção de laminados de alumínio 500 1000 
2449-1/01 Produção de zinco em formas primárias 500 1000 
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2449-1/02 Produção de laminados de zinco 500 1000 
2449-1/03 Produção de soldas e ânodos para galvanoplastia 500 1000 
2531-4/01 Produção de forjados de aço 500 1000 
2531-4/02 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas 500 1000 
2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal 250 500 
2532-2/02 Metalurgia do pó 500 1000 

2550-1/01 Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de 
combate 500 1000 

2550-1/02 Fabricação de armas de fogo e munições 500 1000 
2592-6/01 Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados 500 1000 
2592-6/02 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 500 1000 
2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 150 300 
2670-1/01 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios 500 1000 

2670-1/02 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios 500 1000 

2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 500 1000 

2710-4/02 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e 
semelhantes, peças e acessórios 500 1000 

2710-4/03 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios 500 1000 
2722-8/01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores 500 1000 

2722-8/02 Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores 250 500 

2740-6/01 Fabricação de lâmpadas 500 1000 
2740-6/02 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 500 1000 
2759-7/01 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios 500 1000 

2790-2/01 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso 
elétrico, eletroímãs e isoladores 500 1000 

2790-2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 250 500 
2814-3/01 Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios 500 1000 
2814-3/02 Fabricação de compressores para uso não industrial, peças e acessórios 500 1000 
2815-1/01 Fabricação de rolamentos para fins industriais 500 1000 

2815-1/02 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto 
rolamentos 500 1000 

2821-6/01 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para 
instalações térmicas, peças e acessórios 500 1000 

2821-6/02 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e 
acessórios 500 1000 

2822-4/01 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e 
elevação de pessoas, peças e acessórios 500 1000 

2822-4/02 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e 
elevação de cargas, peças e acessórios 500 1000 

2824-1/01 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso 
industrial 500 1000 

2824-1/02 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-
industrial 500 1000 

2829-1/01 Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-
eletrônicos para escritório, peças e acessórios 500 1000 

2910-7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 500 1000 
2910-7/02 Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários 500 1000 
2910-7/03 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários 500 1000 
2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus 500 1000 
2920-4/02 Fabricação de motores para caminhões e ônibus 500 1000 
2930-1/01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 500 1000 
2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus 500 1000 
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2930-1/03 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos 
automotores, exceto caminhões e ônibus 500 1000 

2949-2/01 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores 500 1000 
3011-3/01 Construção de embarcações de grande porte 500 1000 

3011-3/02 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto 
de grande porte 200 400 

3211-6/01 Lapidação de gemas 500 1000 
3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 500 1000 
3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 500 1000 

3250-7/01 Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, 
cirúrgico, odontológico e de laboratório 500 1000 

3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 500 1000 

3250-7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e 
aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 500 1000 

3250-7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e 
aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda 500 1000 

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 500 1000 
3250-7/06 Serviços de prótese dentária 100 200 
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 500 1000 

3250-7/08 Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-
hospitalar 250 500 

3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 250 500 

3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e 
profissional 250 500 

3312-1/01 Manutenção e reparação de equipamentos transmissores de comunicação 150 300 

3312-1/02 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 
controle 150 300 

3312-1/03 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação 50 100 

3312-1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 150 300 

3313-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 150 300 

3313-9/02 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para 
veículos 100 200 

3314-7/01 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 100 200 

3314-7/02 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas 75 150 

3314-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais 100 200 
3314-7/04 Manutenção e reparação de compressores 100 200 

3314-7/05 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais 150 300 

3314-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para 
instalações térmicas 100 200 

3314-7/07 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação 
para uso industrial e comercial 100 200 

3314-7/08 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas 100 200 

3314-7/09 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros 
equipamentos não-eletrônicos para escritório 100 200 

3314-7/10 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não 
especificados anteriormente 150 300 

3314-7/11 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e 
pecuária 100 200 

3314-7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas 150 300 
3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 100 200 

3314-7/14 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e 
extração de petróleo 150 300 
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3314-7/15 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração 
mineral, exceto na extração de petróleo 250 500 

3314-7/16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 150 300 

3314-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, 
pavimentação e construção, exceto tratores 100 200 

3314-7/18 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto 
máquinas-ferramenta 100 200 

3314-7/19 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de 
alimentos, bebidas e fumo 100 200 

3314-7/20 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, 
do vestuário, do couro e calçados 100 200 

3314-7/21 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, 
papel e papelão e artefatos 100 200 

3314-7/22 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico 100 200 

3316-3/01 Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista 150 300 
3316-3/02 Manutenção de aeronaves na pista 150 300 
3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material 50 100 
3520-4/01 Produção de gás; processamento de gás natural 500 1000 
3520-4/02 Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas 200 400 
3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água 160 320 
3600-6/02 Distribuição de água por caminhões 200 400 
3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio 250 500 
3839-4/01 Usinas de compostagem 250 500 
4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias 200 400 
4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 75 150 
4221-9/01 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 200 400 
4221-9/02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 200 400 
4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 160 320 
4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações 200 400 
4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações 160 320 

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 200 400 

4222-7/02 Obras de irrigação 200 400 
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas 200 400 
4292-8/02 Obras de montagem industrial 200 400 
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 200 400 
4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 200 400 
4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno 150 300 
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 100 200 

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração 150 300 

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 100 200 
4329-1/01 Instalação de painéis publicitários 160 320 

4329-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e 
lacustre 200 400 

4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras 
rolantes, exceto de fabricação própria 150 300 

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 100 200 

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 100 200 
4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil 100 200 

4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material 100 200 

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque 100 200 
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 100 200 
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4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 100 200 
4399-1/01 Administração de obras 150 300 
4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 100 200 
4399-1/03 Obras de alvenaria 100 200 

4399-1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras 100 200 

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água 100 200 
4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 125 250 
4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 125 250 

4511-1/03 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 200 400 

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados 200 400 
4511-1/05 Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados 200 400 
4511-1/06 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 200 400 

4512-9/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 100 200 

4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores 200 400 

4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 200 400 

4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 200 400 

4530-7/03 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 200 400 

4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 125 250 

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 30 60 

4530-7/06 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios 
novos e usados para veículos automotores 80 160 

4541-2/01 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 200 400 

4541-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 200 400 

4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 100 200 
4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 125 250 
4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 100 200 

4542-1/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e 
motonetas, peças e acessórios 80 160 

4542-1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas 200 400 

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria 80 160 

4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais 
odonto-médico-hospitalares 80 160 

4618-4/03 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras 
publicações 80 160 

4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos 200 400 

4623-1/02 Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-
comestíveis de origem animal 150 300 

4623-1/03 Comércio atacadista de algodão 200 400 
4623-1/04 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado 200 400 
4623-1/05 Comércio atacadista de cacau  200 400 
4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 200 400 
4623-1/07 Comércio atacadista de sisal 200 400 

4623-1/08 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 125 250 

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais 200 400 

4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e 
legumes frescos 125 250 

4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos 200 400 
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4633-8/03 Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para 
alimentação 200 400 

4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 200 400 
4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 200 400 
4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 200 400 
4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral 200 400 
4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 200 400 

4635-4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada 200 400 

4636-2/01 Comércio atacadista de fumo beneficiado 200 400 
4636-2/02 Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos 200 400 
4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 200 400 
4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar 200 400 
4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras 200 400 
4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 200 400 
4637-1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias 200 400 
4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes 200 400 

4637-1/07 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 200 400 

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 200 400 

4639-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 200 400 

4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos 200 400 
4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 125 250 
4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho 200 400 

4642-7/01 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais 
e de segurança 125 250 

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de 
segurança do trabalho 125 250 

4643-5/01 Comércio atacadista de calçados 200 400 
4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 200 400 
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 200 400 
4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 200 400 

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios 200 400 

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 125 250 
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos 200 400 
4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 200 400 
4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 200 400 

4649-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 200 400 

4649-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 200 400 
4649-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 200 400 
4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 200 400 
4649-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 150 300 
4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 200 400 
4649-4/07 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 125 250 

4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 200 400 

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 
com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 200 400 

4649-4/10 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e 
semipreciosas lapidadas 200 400 

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática 200 400 
4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática 200 400 
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4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 200 400 
4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 200 400 
4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos 200 400 
4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 125 250 

4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não 
especificados anteriormente 125 250 

4681-8/01 
Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais 
derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador 
retalhista (T.R.R.) 

200 400 

4681-8/02 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista 
(T.R.R.) 125 250 

4681-8/03 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool 
carburante 200 400 

4681-8/04 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto 200 400 
4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes 200 400 
4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros 200 400 
4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 200 400 
4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 125 250 
4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens 125 250 
4687-7/01 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 125 250 

4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e 
papelão 125 250 

4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 125 250 

4689-3/01 Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis 200 400 

4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 200 400 

4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - hipermercados 200 400 

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - supermercados 100 200 

4721-1/01 Padaria e confeitaria com predominância de produção própria 60 120 
4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda 60 120 
4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios 60 120 
4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 50 100 
4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 60 120 
4722-9/02 Peixaria 60 120 
4729-6/01 Tabacaria 60 120 
4754-7/01 Comércio varejista de móveis 100 200 
4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria 60 120 
4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação 60 120 
4755-5/01 Comércio varejista de tecidos 50 100 
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho 50 100 
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 60 120 
4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 50 100 
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 60 120 
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos 60 120 
4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 50 100 
4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 200 400 

4763-6/05 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e 
acessórios 100 200 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 60 120 

4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 60 120 

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 60 120 
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4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários 60 120 
4782-2/01 Comércio varejista de calçados 50 100 
4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem 100 200 
4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria 200 400 
4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria 50 100 
4785-7/01 Comércio varejista de antigüidades 60 120 
4912-4/01 Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual 200 400 
4912-4/02 Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana 200 400 
4912-4/03 Transporte metroviário 200 400 

4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 200 400 

4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal 
em região metropolitana 200 400 

4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, exceto em região metropolitana 200 400 

4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 200 400 

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 200 400 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 200 400 

4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e internacional 200 400 

4929-9/03 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 200 400 

4929-9/04 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 200 400 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal 100 200 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 200 400 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 200 400 
4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças 100 200 
5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem - Carga 200 400 
5011-4/02 Transporte marítimo de cabotagem - passageiros 200 400 
5012-2/01 Transporte marítimo de longo curso - Carga 200 400 
5012-2/02 Transporte marítimo de longo curso - Passageiros 200 400 
5021-1/01 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia 200 400 

5021-1/02 Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia 200 400 

5030-1/01 Navegação de apoio marítimo 200 400 
5030-1/02 Navegação de apoio portuário 200 400 
5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal 200 400 
5091-2/02 Transporte por navegação de travessia, intermunicipal 200 400 
5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos 200 400 
5112-9/01 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação 100 200 
5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant 200 400 
5211-7/02 Guarda-móveis 200 400 
5231-1/01 Administração da infra-estrutura portuária 75 150 
5231-1/02 Operações de terminais 200 400 
5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 200 400 
5250-8/01 Comissaria de despachos 80 160 
5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros 200 400 
5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 80 160 
5250-8/04 Organização logística do transporte de carga 75 150 
5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM 200 400 
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5310-5/01 Atividades do Correio Nacional 160 320 
5310-5/02 Atividades de franqueadas do Correio Nacional 160 320 
5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 100 200 
5320-2/02 Serviços de entrega rápida 100 200 
5510-8/01 Hotéis 200 400 
5510-8/02 Apart-hotéis 200 400 
5510-8/03 Motéis 125 250 
5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais 50 100 
5590-6/02 Campings 50 100 
5590-6/03 Pensões (alojamento) 125 250 
5611-2/01 Restaurantes e similares 60 120 
5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 50 100 
5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 50 100 

5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 60 120 

5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 60 120 
5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos 50 100 

5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar 60 120 

5911-1/01 Estúdios cinematográficos 125 250 
5911-1/02 Produção de filmes para publicidade 60 120 
6022-5/01 Programadoras 160 320 
6022-5/02 Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras 125 250 
6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 160 320 
6110-8/02 Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT 160 320 
6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM 160 320 
6120-5/01 Telefonia móvel celular 160 320 
6120-5/02 Serviço móvel especializado - SME 160 320 
6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações 150 300 
6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP 150 300 
6424-7/01 Bancos cooperativos 400 800 
6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito 200 400 
6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo 200 400 
6424-7/04 Cooperativas de crédito rural 200 400 
6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário 400 800 
6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo 400 800 
6435-2/03 Companhias hipotecárias 400 800 
6470-1/01 Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários 400 800 
6470-1/02 Fundos de investimento previdenciários 400 800 
6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários 400 800 
6499-9/01 Clubes de investimento 400 800 
6499-9/02 Sociedades de investimento 400 800 
6499-9/03 Fundo garantidor de crédito 400 800 
6499-9/04 Caixas de financiamento de corporações 400 800 
6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP 200 400 
6511-1/01 Seguros de vida 400 800 
6511-1/02 Planos de auxílio-funeral 400 800 
6611-8/01 Bolsa de valores 400 800 
6611-8/02 Bolsa de mercadorias 400 800 
6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros 400 800 
6611-8/04 Administração de mercados de balcão organizados 150 300 
6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários 400 800 
6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários 400 800 
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6612-6/03 Corretoras de câmbio 400 800 
6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias 400 800 
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 400 800 
6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia 400 800 
6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras 400 800 
6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros 400 800 
6619-3/04 Caixas eletrônicos 400 800 
6619-3/05 Operadoras de cartões de débito 400 800 
6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros 75 150 
6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial 75 150 
6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios 150 300 
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios 100 200 
6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 75 150 
6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis 80 160 
6911-7/01 Serviços advocatícios 75 150 
6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça 75 150 
6911-7/03 Agente de propriedade industrial 80 160 
6920-6/01 Atividades de contabilidade 75 150 
6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 75 150 
7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia 150 300 
7119-7/02 Atividades de estudos geológicos 150 300 
7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 75 150 
7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 75 150 
7410-2/01 Design 150 300 
7410-2/02 Decoração de interiores 150 300 
7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares 100 200 
7490-1/02 Escafandria e mergulho 150 300 

7490-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 150 300 

7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários 160 320 

7490-1/05 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 160 320 

7719-5/01 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 100 200 
7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação 200 400 
7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos 75 150 

7729-2/02 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 
instrumentos musicais 100 200 

7729-2/03 Aluguel de material médico  200 400 

7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes 200 400 

7732-2/02 Aluguel de andaimes 200 400 
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada 100 200 
8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda 10 20 
8219-9/01 Fotocópias 50 100 
8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 75 150 
8299-7/02 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares 400 800 
8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 50 100 
8299-7/04 Leiloeiros independentes 160 320 
8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato 400 800 
8299-7/06 Casas lotéricas 80 160 
8299-7/07 Salas de acesso à internet 150 300 
8550-3/01 Administração de caixas escolares 75 150 
8550-3/02 Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares 160 320 
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8592-9/01 Ensino de dança 50 100 
8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança 50 100 
8592-9/03 Ensino de música 100 200 
8599-6/01 Formação de condutores 100 200 
8599-6/02 Cursos de pilotagem 100 200 
8599-6/03 Treinamento em informática 100 200 
8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 50 100 
8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos 100 200 

8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências 200 400 

8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências 200 400 

8621-6/01 UTI móvel 100 200 
8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 100 200 

8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos 200 400 

8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares 100 200 

8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 200 400 

8630-5/04 Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos 200 400 

8630-5/05 Atividade odontológica sem recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos 200 400 

8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana 100 200 
8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 200 400 
8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 200 400 
8640-2/02 Laboratórios clínicos 200 400 
8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia 200 400 
8640-2/04 Serviços de tomografia 200 400 

8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia 200 400 

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 200 400 

8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética 200 400 

8640-2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames 
análogos 200 400 

8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames 
análogos 200 400 

8640-2/10 Serviços de quimioterapia 200 400 
8640-2/11 Serviços de radioterapia 200 400 
8640-2/12 Serviços de hemoterapia 200 400 
8640-2/13 Serviços de litotripcia 200 400 
8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos 100 200 
8690-9/01 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 200 400 
8690-9/02 Atividades de banco de leite humano 100 200 
8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas 200 400 
8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos 200 400 

8711-5/03 Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e 
convalescentes 75 150 

8711-5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 100 200 
8711-5/05 Condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos 100 200 
8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial 200 400 
8730-1/01 Orfanatos 100 200 
8730-1/02 Albergues assistenciais 50 100 
9001-9/01 Produção teatral 160 320 
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9001-9/02 Produção musical 160 320 
9001-9/03 Produção de espetáculos de dança 160 320 
9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares 75 150 
9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 160 320 
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação 160 320 
9002-7/01 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores 150 300 
9002-7/02 Restauração de obras-de-arte 60 120 

9102-3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e 
atrações similares 250 500 

9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 125 250 
9200-3/01 Casas de bingo 150 300 
9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos 150 300 
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos 150 300 
9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 150 300 
9329-8/02 Exploração de boliches 150 300 
9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares 150 300 
9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos 75 150 
9529-1/01 Repração de calçados bolsas e artigos de viagem 60 120 
9529-1/02 Chaveiros 10 20 
9529-1/03 Reparação de relógios 60 120 
9529-1/04 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados 50 100 
9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário 60 120 
9529-1/06 Reparação de jóias 60 120 
9601-7/01 Lavanderias 60 120 
9601-7/02 Tinturarias 60 120 
9601-7/03 Toalheiros 60 120 
9602-5/01 Cabeleireiros 10 20 
9602-5/02 Outras atividades de tratamento de beleza 60 120 
9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios 100 200 
9603-3/02 Serviços de cremação 160 320 
9603-3/03 Serviços de sepultamento 80 160 
9603-3/04 Serviços de funerárias 100 200 
9603-3/05 Serviços de somatoconservação 160 320 
9609-2/01 Clínicas de estética e similares 125 250 
9609-2/02 Agências matrimoniais 160 320 
9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais 50 100 
9609-2/04 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda 150 300 
0111-3/02 Cultivo de milho 50 100 
0111-3/03 Cultivo de trigo 50 100 
0111-3/99 Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente 50 100 
0112-1/01 Cultivo de algodão herbáceo 50 100 
0112-1/02 Cultivo de juta 50 100 

0112-1/99 Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente 50 100 

0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar 50 100 
0114-8/00 Cultivo de fumo 50 100 
0115-6/00 Cultivo de soja 50 100 
0116-4/01 Cultivo de amendoim 50 100 
0116-4/02 Cultivo de girassol 50 100 
0116-4/03 Cultivo de mamona 50 100 

0116-4/99 Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas 
anteriormente 50 100 

0119-9/01 Cultivo de abacaxi 50 100 
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0119-9/02 Cultivo de alho 50 100 
0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa 50 100 
0119-9/04 Cultivo de cebola 50 100 
0119-9/05 Cultivo de feijão 50 100 
0119-9/06 Cultivo de mandioca 50 100 
0119-9/07 Cultivo de melão 50 100 
0119-9/08 Cultivo de melancia 50 100 
0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro 50 100 

0119-9/99 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas 
anteriormente 50 100 

0121-1/01 Horticultura, exceto morango 50 100 
0121-1/02 Cultivo de morango 50 100 
0122-9/00 Cultivo de flores e plantas ornamentais 50 100 
0131-8/00 Cultivo de laranja 50 100 
0132-6/00 Cultivo de uva 50 100 
0133-4/01 Cultivo de açaí 50 100 
0133-4/02 Cultivo de banana 50 100 
0133-4/03 Cultivo de caju 50 100 
0133-4/04 Cultivo de cítricos, exceto laranja 50 100 
0133-4/05 Cultivo de coco-da-baía 50 100 
0133-4/06 Cultivo de guaraná 50 100 
0133-4/07 Cultivo de maçã 50 100 
0133-4/08 Cultivo de mamão 50 100 
0133-4/09 Cultivo de maracujá 50 100 
0133-4/10 Cultivo de manga 50 100 
0133-4/11 Cultivo de pêssego 50 100 
0133-4/99 Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente 50 100 
0134-2/00 Cultivo de café 50 100 
0135-1/00 Cultivo de cacau 50 100 
0139-3/01 Cultivo de chá-da-índia 50 100 
0139-3/02 Cultivo de erva-mate 50 100 
0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino 50 100 
0139-3/04 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino 50 100 
0139-3/05 Cultivo de dendê 50 100 
0139-3/06 Cultivo de seringueira 50 100 

0139-3/99 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas 
anteriormente 50 100 

0141-5/01 Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto 50 100 

0141-5/02 Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto 50 100 

0142-3/00 Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas 50 100 
0151-2/01 Criação de bovinos para corte 50 100 
0151-2/02 Criação de bovinos para leite 50 100 
0151-2/03 Criação de bovinos, exceto para corte e leite 50 100 
0152-1/01 Criação de bufalinos 50 100 
0152-1/02 Criação de eqüinos 50 100 
0152-1/03 Criação de asininos e muares 50 100 
0153-9/01 Criação de caprinos 50 100 
0153-9/02 Criação de ovinos, inclusive para produção de lã 50 100 
0154-7/00 Criação de suínos 50 100 
0155-5/01 Criação de frangos para corte 50 100 
0155-5/02 Produção de pintos de um dia 50 100 
0155-5/03 Criação de outros galináceos, exceto para corte 50 100 
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0155-5/04 Criação de aves, exceto galináceos 50 100 
0155-5/05 Produção de ovos 50 100 
0159-8/01 Apicultura 50 100 
0159-8/02 Criação de animais de estimação 50 100 
0159-8/03 Criação de escargô 50 100 
0159-8/04 Criação de bicho-da-seda 50 100 
0159-8/99 Criação de outros animais não especificados anteriormente 50 100 
0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 50 100 
0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras 50 100 
0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 50 100 
0161-0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 50 100 
0162-8/01 Serviço de inseminação artificial em animais 50 100 
0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos 50 100 
0162-8/03 Serviço de manejo de animais 50 100 
0162-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente 50 100 
0163-6/00 Atividades de pós-colheita 50 100 
0170-9/00 Caça e serviços relacionados 100 200 
0210-1/01 Cultivo de eucalipto 50 100 
0210-1/02 Cultivo de acácia-negra 50 100 
0210-1/03 Cultivo de pinus 50 100 
0210-1/04 Cultivo de teca 50 100 

0210-1/05 Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca 50 100 

0210-1/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais 50 100 
0210-1/07 Extração de madeira em florestas plantadas 50 100 
0210-1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas 50 100 
0210-1/09 Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas 50 100 

0210-1/99 Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em 
florestas plantadas 50 100 

0220-9/01 Extração de madeira em florestas nativas 50 100 
0220-9/02 Produção de carvão vegetal - florestas nativas 50 100 
0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas 50 100 
0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas 50 100 
0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas 50 100 
0220-9/06 Conservação de florestas nativas 50 100 

0220-9/99 Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em 
florestas nativas 50 100 

0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal 50 100 
0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada 50 100 
0311-6/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada 50 100 
0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos 50 100 
0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada 50 100 
0312-4/01 Pesca de peixes em água doce 50 100 
0312-4/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água doce 50 100 
0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce 50 100 
0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce 50 100 
0321-3/01 Criação de peixes em água salgada e salobra 50 100 
0321-3/02 Criação de camarões em água salgada e salobra 50 100 
0321-3/03 Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra 50 100 
0321-3/04 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra 50 100 
0321-3/05 Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra 50 100 

0321-3/99 Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não 
especificados anteriormente 50 100 
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0322-1/01 Criação de peixes em água doce 50 100 
0322-1/02 Criação de camarões em água doce 50 100 
0322-1/03 Criação de ostras e mexilhões em água doce 50 100 
0322-1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce 50 100 
0322-1/05 Ranicultura 50 100 
0322-1/06 Criação de jacaré 50 100 
0322-1/07 Atividades de apoio à aqüicultura em água doce 50 100 

0322-1/99 Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados 
anteriormente 50 100 

0500-3/01 Extração de carvão mineral 250 500 
0500-3/02 Beneficiamento de carvão mineral 250 500 
0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural 500 1000 
0600-0/02 Extração e beneficiamento de xisto 500 1000 
0600-0/03 Extração e beneficiamento de areias betuminosas 500 1000 
0710-3/01 Extração de minério de ferro 500 1000 
0710-3/02 Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro 500 1000 
0721-9/01 Extração de minério de alumínio 500 1000 
0721-9/02 Beneficiamento de minério de alumínio 500 1000 
0722-7/01 Extração de minério de estanho 500 1000 
0722-7/02 Beneficiamento de minério de estanho 500 1000 
0723-5/01 Extração de minério de manganês 500 1000 
0723-5/02 Beneficiamento de minério de manganês 500 1000 
0724-3/01 Extração de minério de metais preciosos 500 1000 
0724-3/02 Beneficiamento de minério de metais preciosos 500 1000 
0725-1/00 Extração de minerais radioativos 500 1000 
0729-4/01 Extração de minérios de nióbio e titânio 500 1000 
0729-4/02 Extração de minério de tungstênio 500 1000 
0729-4/03 Extração de minério de níquel 500 1000 

0729-4/04 Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-
ferrosos não especificados anteriormente 500 1000 

0729-4/05 Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais 
metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente 500 1000 

0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/04 Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/05 Extração de gesso e caulim 250 500 
0810-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/08 Extração de saibro e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/09 Extração de basalto e beneficiamento associado 250 500 
0810-0/10 Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração 250 500 

0810-0/99 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e 
beneficiamento associado 250 500 

0891-6/00 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos 
químicos 250 500 

0892-4/01 Extração de sal marinho 250 500 
0892-4/02 Extração de sal-gema 250 500 
0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal 250 500 
0893-2/00 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) 250 500 
0899-1/01 Extração de grafita 250 500 
0899-1/02 Extração de quartzo 250 500 
0899-1/03 Extração de amianto 250 500 
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0899-1/99 Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente 250 500 

0910-6/00 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural 250 500 
0990-4/01 Atividades de apoio à extração de minério de ferro 250 500 
0990-4/02 Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos 250 500 
0990-4/03 Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos 250 500 
1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos 250 500 
1011-2/02 Frigorífico - abate de eqüinos 250 500 
1011-2/03 Frigorífico - abate de ovinos e caprinos 250 500 
1011-2/04 Frigorífico - abate de bufalinos 250 500 
1011-2/05 Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos 250 500 
1012-1/01 Abate de aves 150 300 
1012-1/02 Abate de pequenos animais 150 300 
1012-1/03 Frigorífico - abate de suínos 250 500 
1012-1/04 Matadouro - abate de suínos sob contrato 150 300 
1013-9/01 Fabricação de produtos de carne 150 300 
1013-9/02 Preparação de subprodutos do abate 150 300 
1020-1/01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos 150 300 
1020-1/02 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos 150 300 
1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas 150 300 
1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito 150 300 
1032-5/99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 150 300 
1033-3/01 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes 250 500 

1033-3/02 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados 250 500 

1041-4/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 500 1000 
1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho 500 1000 

1043-1/00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-
comestíveis de animais 500 1000 

1051-1/00 Preparação do leite 500 1000 
1052-0/00 Fabricação de laticínios 500 1000 
1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 500 1000 
1061-9/01 Beneficiamento de arroz 250 500 
1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz 500 1000 
1062-7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados 250 500 
1063-5/00 Fabricação de farinha de mandioca e derivados 500 1000 
1064-3/00 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho 500 1000 
1065-1/01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais 500 1000 
1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto 500 1000 
1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado 500 1000 
1066-0/00 Fabricação de alimentos para animais 500 1000 

1069-4/00 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados 
anteriormente 250 500 

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto 500 1000 
1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado 500 1000 
1072-4/02 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 500 1000 
1081-3/01 Beneficiamento de café 250 500 
1081-3/02 Torrefação e moagem de café 250 500 
1082-1/00 Fabricação de produtos à base de café 500 1000 
1091-1/00 Fabricação de produtos de panificação 500 1000 
1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas 500 1000 
1093-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates 500 1000 
1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes 500 1000 
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1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias 500 1000 
1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 150 300 
1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos 150 300 
1099-6/01 Fabricação de vinagres 500 1000 
1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios 500 1000 
1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras 500 1000 
1099-6/04 Fabricação de gelo comum 150 300 
1099-6/05 Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) 250 500 
1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais 500 1000 

1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 500 1000 

1111-9/01 Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar 500 1000 
1111-9/02 Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas 500 1000 
1112-7/00 Fabricação de vinho 500 1000 
1113-5/01 Fabricação de malte, inclusive malte uísque 500 1000 
1113-5/02 Fabricação de cervejas e chopes 500 1000 
1121-6/00 Fabricação de águas envasadas 500 1000 
1122-4/01 Fabricação de refrigerantes 500 1000 
1122-4/02 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo 500 1000 

1122-4/03 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de 
frutas 500 1000 

1122-4/99 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente 500 1000 

1210-7/00 Processamento industrial do fumo 500 1000 
1220-4/01 Fabricação de cigarros 500 1000 
1220-4/02 Fabricação de cigarrilhas e charutos 500 1000 
1220-4/03 Fabricação de filtros para cigarros 500 1000 

1220-4/99 Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos 500 1000 

1311-1/00 Preparação e fiação de fibras de algodão 250 500 
1312-0/00 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão 250 500 
1313-8/00 Fiação de fibras artificiais e sintéticas 250 500 
1314-6/00 Fabricação de linhas para costurar e bordar 250 500 
1321-9/00 Tecelagem de fios de algodão 250 500 
1322-7/00 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão 250 500 
1323-5/00 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 250 500 
1330-8/00 Fabricação de tecidos de malha 250 500 

1340-5/01 Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário 250 500 

1340-5/02 Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário 125 250 

1340-5/99 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do 
vestuário 250 500 

1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 250 500 
1352-9/00 Fabricação de artefatos de tapeçaria 250 500 
1353-7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria 250 500 
1354-5/00 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 250 500 
1359-6/00 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente 250 500 
1411-8/01 Confecção de roupas íntimas 150 300 
1411-8/02 Facção de roupas íntimas 150 300 

1412-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas 
sob medida 150 300 

1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 150 300 
1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 150 300 
1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 150 300 
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1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais 150 300 
1413-4/03 Facção de roupas profissionais 150 300 

1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 150 300 

1421-5/00 Fabricação de meias 150 300 

1422-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, 
exceto meias 150 300 

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro 150 300 
1521-1/00 comércio de plastico 50 100 
1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente 150 300 
1531-9/01 Fabricação de calçados de couro 150 300 
1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato 60 120 
1532-7/00 Fabricação de tênis de qualquer material 150 300 
1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético 150 300 
1539-4/00 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 150 300 
1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 150 300 
1610-2/01 Serrarias com desdobramento de madeira 250 500 
1610-2/02 Serrarias sem desdobramento de madeira 250 500 

1621-8/00 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, 
prensada e aglomerada 250 500 

1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 250 500 

1622-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações 
industriais e comerciais 250 500 

1622-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 250 500 
1623-4/00 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 500 1000 
1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 250 500 

1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros 
materiais trançados, exceto móveis 250 500 

1710-9/00 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 250 500 
1721-4/00 Fabricação de papel 250 500 
1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão 250 500 
1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel 250 500 
1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 250 500 
1733-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 250 500 
1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos 250 500 

1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 250 500 

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 500 1000 
1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 500 1000 

1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não 
especificados anteriormente 250 500 

1749-4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e 
papelão ondulado não especificados anteriormente 250 500 

1811-3/01 Impressão de jornais 250 500 
1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 250 500 
1812-1/00 Impressão de material de segurança 250 500 
1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário 250 500 
1813-0/99 Impressão de material para outros usos 250 500 
1821-1/00 Serviços de pré-impressão 250 500 
1822-9/00 Serviços de acabamentos gráficos 250 500 
1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte 60 120 
1830-0/02 Reprodução de vídeo em qualquer suporte 60 120 
1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte 60 120 
1910-1/00 Coquerias 500 1000 
1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 500 1000 

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SFUSK9F5ULPSCHPDEDZW5G

Quarta-feira
8 de Abril de 2015
80 - Ano VII - Nº 2192



             ESTADO DA BAHIA
             PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
             GABINETE DO PREFEITO 

24

1922-5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino 500 1000 

1931-4/00 Fabricação de álcool 500 1000 
1932-2/00 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool 500 1000 
2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis 500 1000 
2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes 500 1000 
2013-4/00 Fabricação de adubos e fertilizantes 500 1000 
2014-2/00 Fabricação de gases industriais 500 1000 

2019-3/99 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados 
anteriormente 500 1000 

2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 500 1000 
2022-3/00 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras 500 1000 

2029-1/00 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente 500 1000 

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas 250 500 
2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas 250 500 
2033-9/00 Fabricação de elastômeros 250 500 
2040-1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 250 500 
2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas 500 1000 
2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários 500 1000 
2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 500 1000 
2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 500 1000 
2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 500 1000 
2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 250 500 
2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão 250 500 
2073-8/00 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 250 500 
2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes 500 1000 
2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 500 1000 
2094-1/00 Fabricação de catalisadores 500 1000 
2099-1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 500 1000 
2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos 500 1000 
2122-0/00 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 500 1000 
2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 500 1000 
2211-1/00 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 500 1000 
2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados 250 500 
2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 500 1000 
2221-8/00 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 500 1000 
2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 500 1000 

2223-4/00 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 500 1000 

2229-3/99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados 
anteriormente 500 1000 

2311-7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança 250 500 
2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro 250 500 
2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro 250 500 
2320-6/00 Fabricação de cimento 500 1000 

2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, 
gesso e materiais semelhantes 250 500 

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 250 500 

2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados 
anteriormente 250 500 

2392-3/00 Fabricação de cal e gesso 250 500 

2399-1/99 Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados 
anteriormente 250 500 

2411-3/00 Produção de ferro-gusa 500 1000 
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2412-1/00 Produção de ferroligas 500 1000 
2421-1/00 Produção de semi-acabados de aço 500 1000 
2431-8/00 Produção de tubos de aço com costura 500 1000 
2439-3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço 500 1000 
2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos 500 1000 
2443-1/00 Metalurgia do cobre 500 1000 

2449-1/99 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados 
anteriormente 500 1000 

2451-2/00 Fundição de ferro e aço 500 1000 
2452-1/00 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas 500 1000 
2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas 500 1000 
2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal 500 1000 
2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada 500 1000 

2521-7/00 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento 
central 500 1000 

2522-5/00 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central 
e para veículos 500 1000 

2539-0/00 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais 60 120 
2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria 250 500 
2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 150 300 
2543-8/00 Fabricação de ferramentas 250 500 
2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 250 500 
2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 250 500 
2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 250 500 
2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos 500 1000 
2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática 250 500 
2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 250 500 

2631-1/00 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e 
acessórios 500 1000 

2632-9/00 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de 
comunicação, peças e acessórios 500 1000 

2640-0/00 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de 
áudio e vídeo 500 1000 

2651-5/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 500 1000 
2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios 500 1000 

2660-4/00 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação 500 1000 

2680-9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 250 500 

2721-0/00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 
automotores 500 1000 

2731-7/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de 
energia elétrica 500 1000 

2732-5/00 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 500 1000 
2733-3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 500 1000 

2751-1/00 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso 
doméstico, peças e acessórios 500 1000 

2759-7/99 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados 
anteriormente, peças e acessórios 500 1000 

2790-2/99 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados 
anteriormente 500 1000 

2811-9/00 Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e 
veículos rodoviários 500 1000 

2812-7/00 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, 
exceto válvulas 500 1000 

2813-5/00 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e 
acessórios 500 1000 
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2823-2/00 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso 
industrial e comercial, peças e acessórios 500 1000 

2825-9/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, 
peças e acessórios 250 500 

2829-1/99 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 500 1000 

2831-3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 500 1000 
2832-1/00 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios 500 1000 

2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e 
acessórios, exceto para irrigação 250 500 

2840-2/00 Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 500 1000 

2851-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de 
petróleo, peças e acessórios 500 1000 

2852-6/00 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, 
peças e acessórios, exceto na extração de petróleo 500 1000 

2853-4/00 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas 500 1000 

2854-2/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e 
construção, peças e acessórios, exceto tratores 500 1000 

2861-5/00 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, 
exceto máquinas-ferramenta 500 1000 

2862-3/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, 
bebidas e fumo, peças e acessórios 500 1000 

2863-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e 
acessórios 500 1000 

2864-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do 
couro e de calçados, peças e acessórios 500 1000 

2865-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel 
e papelão e artefatos, peças e acessórios 500 1000 

2866-6/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e 
acessórios 500 1000 

2869-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 500 1000 

2941-7/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos 
automotores 500 1000 

2942-5/00 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão 
de veículos automotores 500 1000 

2943-3/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos 
automotores 500 1000 

2944-1/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de 
veículos automotores 500 1000 

2945-0/00 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto 
baterias 500 1000 

2949-2/99 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não 
especificadas anteriormente 200 400 

2950-6/00 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 150 300 
3012-1/00 Construção de embarcações para esporte e lazer 500 1000 
3021-1/00 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 150 300 
3022-9/00 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer 150 300 
3031-8/00 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes 500 1000 
3032-6/00 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 500 1000 
3041-5/00 Fabricação de aeronaves 500 1000 

3042-3/00 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para 
aeronaves 500 1000 

3050-4/00 Fabricação de veículos militares de combate 500 1000 
3091-1/00 Fabricação de motocicletas, peças e acessórios 500 1000 
3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 250 500 

3099-7/00 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente 500 1000 
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3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira 250 500 
3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal 250 500 
3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 250 500 
3104-7/00 Fabricação de colchões 250 500 
3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 250 500 
3220-5/00 Lapidação de gemas 500 1000 
3230-2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 250 500 
3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos 250 500 

3240-0/02 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à 
locação 250 500 

3240-0/03 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação 250 500 

3240-0/99 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 
anteriormente 250 500 

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 250 500 
3299-0/01 Fabricação de guarda-chuvas e similares 250 500 
3299-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 250 500 

3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 150 300 

3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos 150 300 
3299-0/05 Fabricação de aviamentos para costura 250 500 
3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 250 500 

3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, 
exceto para veículos 150 300 

3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente 150 300 

3314-7/99 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 
industriais não especificados anteriormente 150 300 

3315-5/00 Manutenção e reparação de veículos ferroviários 150 300 

3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 
anteriormente 150 300 

3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais 100 200 
3329-5/99 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 100 200 
3511-5/00 Geração de energia elétrica 500 1000 
3512-3/00 Transmissão de energia elétrica 500 1000 
3513-1/00 Comércio atacadista de energia elétrica 160 320 
3514-0/00 Distribuição de energia elétrica 500 1000 
3530-1/00 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 500 1000 
3701-1/00 Gestão de redes de esgoto 160 320 
3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 100 200 
3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos 160 320 
3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 160 320 
3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 150 300 
3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos 150 300 
3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 250 500 
3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos 250 500 
3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente 250 500 
3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 160 320 
4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários 150 300 
4120-4/00 Construção de edifícios 200 400 
4212-0/00 Construção de obras de arte especiais 200 400 
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 100 200 
4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 200 400 
4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais 100 200 
4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 200 400 
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4312-6/00 Perfurações e sondagens 150 300 
4313-4/00 Obras de terraplenagem 200 400 
4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 100 200 
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 125 250 

4329-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 100 200 

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção 100 200 
4391-6/00 Obras de fundações 100 200 

4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 100 200 

4520-0/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 50 100 
4520-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 100 200 
4520-0/03 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 100 200 
4520-0/04 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 100 200 
4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 50 100 
4520-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores 50 100 

4520-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores 100 200 

4543-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 100 200 

4611-7/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas 
agrícolas e animais vivos 80 160 

4612-5/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, 
produtos siderúrgicos e químicos 80 160 

4613-3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de 
construção e ferragens 80 160 

4614-1/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves 80 160 

4615-0/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, 
móveis e artigos de uso doméstico 80 160 

4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, 
calçados e artigos de viagem 80 160 

4617-6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo 80 160 

4618-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em 
produtos não especificados anteriormente 80 160 

4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral 
não especializado 80 160 

4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão 200 400 
4622-2/00 Comércio atacadista de soja 200 400 

4623-1/99 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas 
anteriormente 200 400 

4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios 200 400 
4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 125 250 
4632-0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 200 400 

4632-0/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e 
féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 125 250 

4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 200 400 
4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 200 400 

4637-1/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 125 250 

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 200 400 
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 200 400 

4649-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente 200 400 

4652-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia 
e comunicação 200 400 
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4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças 200 400 

4662-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, 
mineração e construção; partes e peças 200 400 

4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e 
peças 200 400 

4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar; partes e peças 200 400 

4665-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e 
peças 200 400 

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças 200 400 

4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 200 400 
4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 200 400 
4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico 200 400 
4674-5/00 Comércio atacadista de cimento 200 400 
4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 200 400 
4682-6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 200 400 

4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo 200 400 

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente 200 400 

4685-1/00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para 
construção 75 150 

4689-3/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não 
especificados anteriormente 125 250 

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios 200 400 

4692-3/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos 
agropecuários 200 400 

4693-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos agropecuários 200 400 

4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 60 120 

4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines 100 200 
4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 50 100 
4713-0/03 Lojas duty free de aeroportos internacionais 100 200 
4723-7/00 Comércio varejista de bebidas 50 100 
4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 50 100 

4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente 60 120 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 100 200 
4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 50 100 
4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 50 100 
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico 60 120 
4743-1/00 Comércio varejista de vidros 50 100 
4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 100 200 
4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos 50 100 
4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos 60 120 
4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 100 200 

4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 100 200 

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 100 200 

4751-2/00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 50 100 

4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 250 500 
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4753-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio 
e vídeo 100 200 

4756-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 50 100 

4757-1/00 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 60 120 

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente 60 120 

4761-0/01 Comércio varejista de livros 60 120 
4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas 50 100 
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 50 100 
4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 50 100 

4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 60 120 

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 100 200 
4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica 60 120 
4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 50 100 
4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 50 100 
4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados 50 100 
4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 50 100 
4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais 50 100 
4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte 60 120 

4789-0/04 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 
estimação 200 400 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 60 120 
4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 60 120 
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório 60 120 
4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 60 120 
4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições 60 120 
4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 60 120 
4911-6/00 Transporte ferroviário de carga 200 400 
4923-0/01 Serviço de táxi 100 200 

4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 100 200 

4924-8/00 Transporte escolar 100 200 

4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 200 400 

4940-0/00 Transporte dutoviário 200 400 
4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares 200 400 

5022-0/01 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 
municipal, exceto travessia 200 400 

5022-0/02 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, 
intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia 200 400 

5099-8/99 Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente 200 400 
5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros regular 200 400 
5112-9/99 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular 200 400 
5120-0/00 Transporte aéreo de carga 200 400 
5130-7/00 Transporte espacial 200 400 

5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-
móveis 200 400 

5212-5/00 Carga e descarga 100 200 
5221-4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 160 320 
5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários 200 400 
5223-1/00 Estacionamento de veículos 100 200 
5229-0/01 Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada 100 200 
5229-0/02 Serviços de reboque de veículos 100 200 
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5229-0/99 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas 
anteriormente 100 200 

5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo 80 160 

5239-7/00 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas 
anteriormente 200 400 

5240-1/99 Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e 
campos de aterrissagem 200 400 

5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente 100 200 
5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação 50 100 
5811-5/00 Edição de livros 160 320 
5812-3/00 Edição de jornais 160 320 
5813-1/00 Edição de revistas 160 320 
5819-1/00 Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 160 320 
5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros 160 320 
5822-1/00 Edição integrada à impressão de jornais 160 320 
5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas 160 320 

5829-8/00 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 160 320 

5911-1/99 Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente 150 300 

5912-0/01 Serviços de dublagem 60 120 
5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 60 120 

5912-0/99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente 60 120 

5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 125 250 
5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 150 300 
5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música 60 120 
6010-1/00 Atividades de rádio 160 320 
6021-7/00 Atividades de televisão aberta 160 320 
6110-8/99 Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 160 320 
6120-5/99 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 160 320 
6130-2/00 Telecomunicações por satélite 160 320 
6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo 160 320 
6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por microondas 160 320 
6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite 160 320 
6190-6/99 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 160 320 
6201-5/00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 150 300 

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 150 300 

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-
customizáveis 150 300 

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação 150 300 

6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 150 300 

6311-9/00 Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na internet 150 300 

6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 150 300 

6391-7/00 Agências de notícias 80 160 

6399-2/00 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 
anteriormente 150 300 

6410-7/00 Banco Central 400 800 
6421-2/00 Bancos comerciais 400 800 
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial 400 800 
6423-9/00 Caixas econômicas 400 800 
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial 400 800 
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6432-8/00 Bancos de investimento 400 800 
6433-6/00 Bancos de desenvolvimento 400 800 
6434-4/00 Agências de fomento 160 320 
6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 400 800 
6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor 400 800 
6440-9/00 Arrendamento mercantil 400 800 
6450-6/00 Sociedades de capitalização 400 800 
6461-1/00 Holdings de instituições financeiras 400 800 
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras 400 800 
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings 400 800 
6491-3/00 Sociedades de fomento mercantil - factoring 400 800 
6492-1/00 Securitização de créditos 400 800 
6493-0/00 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos 200 400 

6499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 400 800 

6512-0/00 Seguros não-vida 400 800 
6520-1/00 Seguros-saúde 160 320 
6530-8/00 Resseguros 400 800 
6541-3/00 Previdência complementar fechada 400 800 
6542-1/00 Previdência complementar aberta 400 800 
6550-2/00 Planos de saúde 160 320 
6613-4/00 Administração de cartões de crédito 400 800 

6619-3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 
anteriormente 400 800 

6622-3/00 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de 
saúde 80 160 

6629-1/00 Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos 
de saúde não especificadas anteriormente 400 800 

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão 400 800 
6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária 75 150 
6912-5/00 Cartórios 160 320 

7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
específica 150 300 

7111-1/00 Serviços de arquitetura 150 300 
7112-0/00 Serviços de engenharia 150 300 

7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriormente 150 300 

7120-1/00 Testes e análises técnicas 75 150 
7210-0/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 200 400 
7220-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 200 400 
7311-4/00 Agências de publicidade 160 320 

7312-2/00 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 
comunicação 160 320 

7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições 160 320 
7319-0/02 Promoção de vendas 80 160 
7319-0/03 Marketing direto 75 150 
7319-0/04 Consultoria em publicidade 160 320 
7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 160 320 
7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública 75 150 
7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 125 250 
7420-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 150 300 
7420-0/03 Laboratórios fotográficos 125 250 
7420-0/04 Filmagem de festas e eventos 150 300 
7420-0/05 Serviços de microfilmagem 75 150 
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7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente 200 400 

7500-1/00 Atividades veterinárias 200 400 
7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 100 200 

7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 
condutor 200 400 

7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 200 400 
7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares 100 200 
7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 50 100 

7729-2/99 Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 100 200 

7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 100 200 
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 100 200 

7739-0/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, 
sem operador 200 400 

7739-0/02 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 200 400 

7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes 200 400 

7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador 100 200 

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 150 300 
7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra 160 320 
7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária 100 200 
7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 150 300 
7911-2/00 Agências de viagens 80 160 
7912-1/00 Operadores turísticos 80 160 

7990-2/00 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 160 320 

8012-9/00 Atividades de transporte de valores 100 200 
8020-0/00 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança 100 200 
8030-7/00 Atividades de investigação particular 75 150 
8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 75 150 
8112-5/00 Condomínios prediais 150 300 
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios 100 200 
8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 100 200 
8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 60 120 
8130-3/00 Atividades paisagísticas 150 300 
8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 100 200 

8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 
não especificados anteriormente 75 150 

8220-2/00 Atividades de teleatendimento 160 320 
8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 160 320 
8230-0/02 Casas de festas e eventos 75 150 
8291-1/00 Atividades de cobranças e informações cadastrais 160 320 
8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato 250 500 
8299-7/98 Outros não classificados 250 500 

8299-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente 125 250 

8411-6/00 Administração pública em geral 150 300 

8412-4/00 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros 
serviços sociais 75 150 

8413-2/00 Regulação das atividades econômicas 75 150 
8421-3/00 Relações exteriores 75 150 
8422-1/00 Defesa 75 150 
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8423-0/00 Justiça 75 150 
8424-8/00 Segurança e ordem pública 75 150 
8425-6/00 Defesa Civil 75 150 
8430-2/00 Seguridade social obrigatória 75 150 
8511-2/00 Educação infantil - creche 100 200 
8512-1/00 Educação infantil - pré-escola 100 200 
8513-9/00 Ensino fundamental 100 200 
8520-1/00 Ensino médio 100 200 
8531-7/00 Educação superior - graduação 160 320 
8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação 160 320 
8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão 160 320 
8541-4/00 Educação profissional de nível técnico 100 200 
8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico 100 200 
8591-1/00 Ensino de esportes 50 100 
8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 50 100 
8593-7/00 Ensino de idiomas 100 200 
8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 160 320 

8622-4/00 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento 
a urgências 100 200 

8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 100 200 

8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não 
especificadas anteriormente 200 400 

8650-0/01 Atividades de enfermagem 100 200 
8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição 200 400 
8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise 100 200 
8650-0/04 Atividades de fisioterapia 200 400 
8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional 100 200 
8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia 100 200 
8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 200 400 

8650-0/99 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 200 400 

8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde 100 200 

8690-9/99 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente 100 200 

8712-3/00 Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente 
no domicílio 200 400 

8720-4/99 
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios 
psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas 
anteriormente 

75 150 

8730-1/99 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas anteriormente 75 150 

8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento 200 400 

9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas 
anteriormente 150 300 

9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades 
artísticas 160 320 

9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos 160 320 

9103-1/00 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de proteção ambiental 150 300 

9200-3/99 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente 75 150 
9311-5/00 Gestão de instalações de esportes 75 150 
9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 150 300 
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico 50 100 
9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 75 150 
9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos 75 150 
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9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 75 150 
9411-1/00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais 160 320 
9412-0/00 Atividades de organizações associativas profissionais 75 150 
9420-1/00 Atividades de organizações sindicais 75 150 
9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 75 150 
9491-0/00 Atividades de organizações religiosas 37,5 75 
9492-8/00 Atividades de organizações políticas 75 150 
9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 75 150 
9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente 160 320 
9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 60 120 
9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 150 300 

9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e 
doméstico 60 120 

9529-1/99 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos não especificados anteriormente 60 120 

9603-3/99 Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente 80 160 

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 60 120 
9700-5/00 Serviços domésticos 160 320 
9900-8/00 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 150 300 

II- ATIVIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 
15.00.000-0 Profissional Liberal   200 
15.00.000-1 Profissional de nível não superior   80 
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Simões Filho, 06 de novembro de 2009. 

    MENSAGEM 

Senhor Presidente, 

Apraza-me enviar para a indispensável apreciação por parte dessa Egrégia Câmara 
de Vereadores o Projeto de Lei nº. 46/09, que altera, acrescenta e revoga dispositivo 
legal a Lei Municipal nº 647/2002 – Código Tributário Municipal. 

Faz-se necessário à aprovação de tal projeto para que se possa viabilizar um melhor  
controle operacional das atividades do fisco municipal, assim como adequar a 
legislação municipal ao que se tem de mais atual. 

Ressalte-se que as alterações propostas não implicaram em redução de receita, e sim 
proporcionará ao fisco buscar o aumento das receitas próprias e celeridade 
operacional das ações de auditoria fiscal.  

Solicito pois, a aquiescência de Vossa Excelências, no sentido de promoverem a 
tramitação da matéria e sua posterior aprovação, se possível em regime de urgência, 
nos termos do Artigo 48 da Lei Orgânica do Município. 

Valho-me do ensejo, para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares, manifestações 
de consideração e apreço. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
Prefeito

Exmo. Sr. 
Vereador Marcílio Galindo Pereira Lopes 
Presidente da Câmara de Vereadores de Simões Filho 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ N: 13.927.827/0001-97

COMUNICADO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO TP 015/2014
O Município de Simões Filho-BA, por intermédio da Presidente da COPEL, torna 
público para os interessados, a interposição de recurso em face do julgamento da 
INABILITAÇÃO da empresa PROSPER CONSTRUTORA LTDA-ME na TP 
015/2014, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MANUTENÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO: DRENAGEM 
MACRO E MICRO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO, REDE COLETORA DE 
ESGOTO E EXECUÇÃO DE SUB-BASE. As razões recursais estão à disposição dos 
interessados no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Simões Filho. Prazo de lei para 
a apresentação de contrarrazões. Em 06.04.2015, Desirée Atta.  

Licitações

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SFUSK9F5ULPSCHPDEDZW5G

Quarta-feira
8 de Abril de 2015
94 - Ano VII - Nº 2192



Atos Administrativos
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