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DECRETO Nº 7040 / 2019
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe confere o art. 94, inciso XXI, da Lei Orgânica 
do Município e com fulcro no Decreto Lei nº 
3365/1941, tendo em vista o quanto consta no 
Processo Administrativo nº 00599.22.09.151.2018.

Aprova a Reti-Ratificação do Termo de 
Acordo e Compromisso referente aos 
lotes 01, 02, 03 do Loteamento Jauá e 
revalida o Decreto Municipal nº 4898, de 
30 de setembro de 2010, que aprova o 
Termo de Reti-Ratificação referente aos 
Lotes 01 e 02 do Loteamento Jauá. 

Considerando o Processo Administrativo nº 
00599.22.09.151.2018, que trata de pedido de 
aprovação da Reti-ratificação do Termo de Acordo e 
Compromisso referente aos lotes 01, 02, 03 do 
Loteamento Jauá e revalidação do Decreto 
Municipal nº 4898, de 30 de setembro de 2010 que 
aprovou o respectivo Segundo Termo de Reti-
ratificação;
Considerando o prazo  estipulado no Termo de 
Acordo e Compromisso, a contar da data da 
publicação do Decreto de Aprovação, para 
submissão das alterações a registro no cartório 
competente ,  sob pena de caduc idade;

Considerando em ordem e presentes os 
documentos exigidos pela legislação pertinente, 
DECRETA:

Art. 1º  Fica aprovada o Termo de Reti-Ratificação 
do Termo de Acordo e Compromisso referente ao 
empreendimento denominado “Loteamento Jauá”, 
referente aos Lotes 01, 02 e 03, situado no Km 13,5 
da Rodovia BA-099, na Estrada do Côco, Vila de 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA.

Parágrafo único – O Termo de Reti-ratificação 
altera os parâmetros urbanísticos do Loteamento 
Jauá, modificando, portanto, as cláusulas terceira, 
quarta, quinta, sexta, décima primeira e décima 
sexta do Termo de Acordo e Compromisso, onde se 
exige construção nos lotes de unidades de uso 
residencial unifamiliar e comercial para uso 
residencial uniresidencial, pluriresidencial, 
institucional e comercial/serviço integrado, 
conforme Reti-ratificação do Termo de Acordo e 
Compromisso firmado em 06 de julho de 2009 entre 
a municipalidade e a proprietária do imóvel

Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos 
técnicos do projeto para uso e ocupação dos novos 
lotes estão definidos na Reti-ratificação do Termo de 
Acordo e Compromisso publicado no Diário Oficial 
do Município nº 316 de 18 a 24 de julho de 2009.

Art. 3º- Fica revalidado o Decreto Municipal nº 4898, 
de 30 de setembro de 2010, o qual aprova o Termo 
de Reti-ratificação referente aos Lotes 01 e 02 do 
Loteamento JAUÁ, com a seguinte alteração: Onde 
se lê “Termo de Reti-Ratificação”, leia-se “Segundo 
Termo de Reti-Ratificação”.
 
Parágrafo único - Por força da revalidação de 
aprovação contida no "caput" deste artigo, ficam 
ratificados, em todos os seus termos, os atos 
administrativos decorrentes do processo de 
aprovação de loteamento, assim como os 
dispositivos contidos no Decreto Municipal nº 4898, 
de 30 de setembro de 2010.

Art. 4º – Este Decreto deflagra o prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias para registro das alterações no 
Cartório Imobiliário competente, sob pena de 
caducidade.

.

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO SILVA
PREFEITO

DECRETOS



DECRETO Nº DE 7041/2019
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

Dispõe sobre a regulamentação da 
classificação de risco da atividade para a 
concessão do Alvará de Funcionamento 
P r o v i s ó r i o  o u  D e f i n i t i v o  p a r a  
estabelecimentos comerciais, industriais, 
prestadores de serviços e outros de 
qualquer natureza, no Município de 
CAMAÇARI/BA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, e com fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica 
Municipal, e

CONSIDERANDO, que o artigo 11 da Lei Municipal 
1.101/2010, que Regulamenta no Município o 
tratamento diferenciado e favorecido dispensado à 
Microempresa, à Empresa de Pequeno Porte e ao 
Microempreendedor Individual, determina a 
necessidade de definição das atividades cujo grau de 
risco seja considerado de elevado risco e que exigirão 
vistoria prévia;

DECRETA:

Grau de Risco e Atividades Econômicas

Art. 1º - Este Decreto define o grau de risco das 
a t i v i d a d e s  e c o n ô m i c a s  r e a l i z a d a s  p o r  
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores 
de serviços e outros de qualquer natureza no Município 
de CAMAÇARI/BA.

Art. 2º - Para fins de concessão de Alvará de Licença 
de Funcionamento dos estabelecimentos comerciais, 
industriais, prestadores de serviços e outros de 
qualquer natureza e de inscrição fiscal no Cadastro 
Mobiliário Tributário, o Município adotará a definição de 
alto grau de risco das atividades econômicas prevista 
nos Anexos I, II, III, IV e V do presente decreto, 
observando-se que:

I - No Anexo I constam as atividades econômicas 
consideradas de alto grau de risco para o MEI – 
Microempreendedor Individual, nos termos da 
regulamentação n.º 22 do CGSIM.

II - No Anexo II constam as atividades econômicas 
consideradas de alto grau de risco para o órgão de 
Urbanismo e Meio Ambiente Municipal, exceto MEI - 
Microempreendedor Individual.

III - No Anexo III constam as atividades econômicas 

consideradas de alto grau de risco para o órgão de 
A g r i c u l t u r a  M u n i c i p a l ,  e x c e t o  M E I  -  
Microempreendedor Individual.

IV - No Anexo IV constam as atividades econômicas 
consideradas de alto grau de risco para o órgão de 
Vigilância Sanitária Municipal, exceto MEI - 
Microempreendedor Individual, nos termos da RDC n.º 
153 e IN n.º 16 da ANVISA.

V – No anexo V constam as atividades econômicas 
consideradas de alto grau de risco para o órgão de 
Vigilância Sanitária Municipal, nos termos da RDC n.º 
153 e IN n.º 16 da ANVISA, exceto MEI - 
Microempreendedor Individual, mas que, dependendo 
da prática empresarial a ser desempenhada, poderão 
ser enquadradas como atividades de baixo risco. 

Parágrafo Único – A informação se a atividade 
econômica prevista no anexo V será considerada de 
baixo ou alto risco será fornecida após a realização de 
consulta presencial ou eletrônica com essa finalidade e 
poderá depender de Declaração do usuário ou parecer 
da fiscalização para ser definido o risco da atividade.

Art. 3º - Quando o grau de risco envolvido na 
solicitação de licenciamento for classificado como alto, 
o empresário, a sociedade empresária, a sociedade 
simples, a empresa individual de responsabilidade 
limitada e o microempreendedor individual, observarão 
o procedimento administrativo determinado pelo 
respectivo órgão competente para comprovação do 
cumprimento das exigências necessárias à sua 
obtenção, antes do início de funcionamento.

Parágrafo único: O grau de risco será considerado 
alto se uma ou mais atividades do estabelecimento 
forem assim classificadas.

Art. 4º - Exceto nos casos em que o grau de risco da 
atividade seja considerado alto, o Município emitirá 
Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o 
início de operação do estabelecimento imediatamente 
após o ato de registro.

Parágrafo único. Para a expedição do Alvará de 
Funcionamento Provisório, deverão ser quitados os 
tributos e/ou preços públicos do município referentes 
ao exercício da atividade econômica, conforme o caso.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições anteriores ou 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  14 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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DECRETO Nº 7043/2019 
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

Aprova o Regimento Interno da 
Procuradoria-Geral do Município, órgão 
instituído nos termos das Leis 
Municipais n. 1.523/2017 e 1.443/2016, e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais disposta na 
Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, nos termos dos artigos 69, IV e 94, VII, 
estabelece que compete privativamente ao Prefeito a 
iniciativa das leis relativas à criação, estruturação e 
atribuições dos Órgãos da Administração Direta e 
Autarquias do Município, bem como dispor sobre a 
organização e o funcionamento da Administração 
Municipal na forma da lei; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n. 1.443/2016 
apresentou a estrutura, consolidou a carreira e 
estabeleceu as competências da Procuradoria-Geral do 
Município, além de dar outras providências;

CONSIDERANDO, ainda, que a Lei Municipal n. 
1.523/2017 dispôs sobre a estrutura da Administração 
Pública Municipal, estabelecendo em seu art. 14 a 
estrutura básica da Procuradoria-Geral do Município, 
carecendo de regulamentação a estrutura detalhada de 
tal órgão;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno da 
Procuradoria-Geral do Município, que com este se 
publica.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

REGIMENTO INTERNO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art. 1°. A Procuradoria-Geral do Município, instituição 
permanente, vinculada à tutela do interesse público no 

Estado Democrático de Direito, dispõe de dotação 
orçamentária própria, e tem por função a representação 
judicial e extrajudicial do Município, a consultoria e o 
assessoramento jurídico da Administração Direta, 
autárquica e fundacional do Município, competindo-lhe:

I – privativamente, representar o Município de Camaçari 
e promover a defesa de seus direitos e interesses em 
qualquer instância judicial, nas causas em que este 
venha a figurar como autor, réu, assistente ou 
interveniente, usando de todos os recursos permitidos 
em lei e todos os poderes para o foro em geral, e os 
especiais para desistir, transigir, acordar, transacionar, 
firmar compromisso, receber e dar quitação, bem como 
deixar de interpor recursos sempre na busca da defesa 
do interesse público; 

II – privativamente, emitir pareceres sobre questões 
jurídicas que lhe sejam submetidas pelo Chefe do Poder 
Executivo e demais dirigentes dos órgãos da 
Administração Direta, autarquias e fundações públicas 
do Município;

III – privativamente, expedir pareceres a respeito do 
entendimento das normas jurídicas aplicáveis à 
Administração Municipal, objetivando uniformizar as 
interpretações e entendimentos divergentes, oriundos 
dos órgãos e setores da administração pública;

IV – minutar ou revisar contratos, convênios, acordos, 
razões de veto, e outro qualquer documento que envolva 
matéria jurídica;

V – promover a desapropriação, por vias judiciais ou 
amigáveis, de bens declarados de utilidade pública ou de 
interesse social;

VI – manifestar-se sobre mensagens, anteprojetos de lei, 
projetos de lei, decretos, portarias e demais atos da 
competência do Chefe do Poder Executivo;

VII – sugerir ao Prefeito, aos Secretários Municipais, aos 
dirigentes de órgãos da administração autárquica e 
fundacional, e bem assim da administração 
descentralizada, providências de ordem jurídica 
reclamadas pelo interesse público e/ou por necessidade 
de aplicação das leis vigentes;

VIII – propor aos órgãos e entidades competentes o 
ajuizamento de ação direta ou de representação de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em todos os 
níveis do governo municipal;

IX – atuar “in vigilando” nas assembleias gerais das 
sociedades de economia mista e empresas públicas por 
ele constituídas e/ou controladas, como também nos 
conselhos das autarquias, fundações públicas e, quando 
for o caso, nas demais entidades mantidas ou 
supervisionadas pelo Poder Público Municipal;

X – atuar junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, do 
Estado da Bahia e da União, na defesa dos interesses do 
Município de Camaçari;
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XI – receber reclamações e denúncias contra atos de 
corrupção ou improbidade praticados no âmbito da 
Administração Pública Municipal, promovendo a 
instauração imediata de sindicância e inquéritos, 
destinados à comprovação dos fatos denunciados, para 
a apuração de responsabilidades, representando ao 
Ministério Público, quando da apuração dos fatos resultar 
a possibilidade de existência de ilícito penal;

XII – promover a deflagração de Ação Civil Pública na 
forma e para os fins previstos em Lei;

XIII – opinar e acompanhar todos os processos 
administrativos que tratem de alienação de bens imóveis 
do patrimônio público municipal, ou autorização de uso 
de bens móveis e imóveis do Município, acompanhando, 
inclusive, perante a Câmara de Vereadores, os projetos 
de Lei que tratem da autorização prévia legislativa para 
alienação e/ou permissão de uso de bens do patrimônio 
municipal;

XIV – requisitar, perante os órgãos públicos da 
administração municipal centralizada e descentralizada, 
quaisquer informações, documentos, certidões e 
esclarecimentos que se façam necessários ao exercício 
de suas funções;

XV – expedir portarias, regulamentos, ordens de serviços 
e demais atos que digam respeito à sua organização e 
funcionamento interno;

XVI – promover a cobrança judicial da dívida ativa do 
Município de Camaçari;

XVII – determinar a instauração de sindicâncias, 
inquéritos administrativos e demais procedimentos 
disciplinares;

XVIII – representar, por designação do Procurador-Geral, 
a Administração Pública Municipal junto ao Conselho de 
Contribuintes do Município;

XIX – representar, por designação do Procurador-Geral, 
a Administração Pública Municipal nas assembleias e/ou 
conselhos das sociedades de economia mista e 
empresas públicas ou outras entidades de que participe o 
Município; 

XX – promover, junto aos órgãos competentes, as 
medidas destinadas à apuração, inscrição e cobrança da 
dívida ativa do Município; 

XXI – propor ao Prefeito a revogação ou a declaração de 
nulidade de atos administrativos; 

XXII – zelar pelo estrito cumprimento da legislação 
concernente ao Município, oficiando ao Prefeito ou a 
outra autoridade municipal competente, nos casos em 
que tal se fizer necessário;

XXIII – proporcionar o permanente aprimoramento 
técnico-jurídico aos integrantes da carreira.

CAPÍTULO II
Estrutura Administrativa

Art. 2°. A Procuradoria-Geral do Município é estruturada 
nos termos definidos neste Regimento Interno, conforme 
organograma constante do Anexo I, dispondo dos cargos 
previstos em Lei, tendo a seguinte estrutura orgânica:

I – Gabinete do Procurador-Geral do Município

a) Subprocurador-Geral do Município;
b) Conselho de Procuradores;
c) Grupo de Atuação em Causas Estratégicas;
d) Assessoria do Procurador-Geral do Município;

II – Assessoria Técnica

III – Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças

a) Gerência de Planejamento e Finanças – GEPLAF;

b) Gerência de Gestão de Pessoas – GEGEP;

c) Gerência de Logística e Serviços Gerais – GELSEG;

IV – Procuradorias Especializadas

a) Procuradoria Especializada Administrativa;

b) Procuradoria Especializada do Contencioso;

c) Procuradoria Especializada Fiscal.

CAPÍTULO III
Competência e Atribuições das Unidades

Seção I – Do Gabinete do Procurador-Geral do 
Município

Art. 3°. O Gabinete do Procurador-Geral é o órgão 
incumbido de assisti-lo no exercício de suas atividades e 
será composto:

I – do Subprocurador-Geral do Município;

II – do Conselho de Procuradores;

III – do Grupo de Atuação em Causas Estratégicas;

IV – da Assessoria do Procurador-Geral do Município;

Art. 4°. A Procuradoria-Geral do Município de Camaçari 
tem por chefe o Procurador-Geral do Município, 
nomeado pelo Prefeito, escolhido entre bacharéis em 
Direito, devidamente inscrito na OAB, seccional Bahia, 
de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
preferencialmente integrante da carreira de Procurador 
do Município, competindo-lhe dentre outras atribuições:
I – dirigir a Procuradoria-Geral do Município, 
coordenando e orientando suas atividades e a sua 
atuação;

II – baixar resoluções e expedir instruções sobre o 
exercício das funções dos cargos da Procuradoria-Geral 
do Município;
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III – receber citações, intimações e notificações nas 
ações em que o Município seja parte;

IV – celebrar convênios com vistas ao intercâmbio 
jurídico, execução de serviços jurídicos e troca de 
informações tributárias;

V – promover, de ofício ou mediante provocação do 
Chefe do Poder Executivo, dos Secretários Municipais e 
demais dirigentes da administração descentralizada e 
fundacional ou de qualquer órgão de direção, 
coordenação, assessoramento e execução da 
administração municipal, medidas jurídicas e 
administrativas que se fizerem necessárias;

VI – propor a abertura de concurso público para a carreira 
de Procurador do Município e outros cargos no âmbito da 
Procuradoria-Geral do Município;

VII – apresentar, anualmente, até o dia 10 de janeiro, ao 
Chefe do Executivo, relatório de atividades 
desenvolvidas pela Procuradoria-Geral do Município no 
exercício anterior;

VIII – estabelecer calendário de férias e licenças dos 
Procuradores do Município;

IX – supervisionar junto ao órgão de pessoal a aplicação 
de lei que conceda benefícios ou vantagens aos 
Procuradores do Município;

X – aplicar penas disciplinares impostas em Processo 
Administrativo Disciplinar aos Procuradores do 
Município, na forma desta Lei, exceto dispensa ou 
demissão que competem ao Chefe do Executivo;

XI – representar extrajudicialmente o Município perante 
os órgãos públicos nos diversos níveis de governo, bem 
como perante as entidades de direito público e privado, 
adotando medidas e providências para a preservação, 
proteção e defesa dos direitos e interesses do Município 
e da Administração Municipal, podendo designar 
Procurador Municipal para exercer essa representação;

XII – adotar as medidas necessárias à uniformização de 
jurisprudência administrativa, encaminhando à 
aprovação do Chefe do Executivo os pareceres 
normativos, indicadas pelo Conselho de Procuradores;

XIII – expedir instruções, mediante parecer do Conselho 
de Procuradores, para a fixação da interpretação da 
Constituição Federal, das leis, dos tratados e dos demais 
atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos 
órgãos e pelas entidades da Administração Direta, 
Indireta, Autárquica e Fundacional; 

XIV – propor ao Chefe do Poder Executivo e demais 
autoridades públicas, de ofício ou mediante provocação 
de qualquer dos órgãos da Procuradoria–Geral, a 
aplicação de medidas disciplinares, bem como de ordem 
jurídica, reclamadas pelo interesse público ou pela 
necessidade de aplicação das leis em vigor;

XV – encaminhar ao Ministério Público, com relatório e 
parecer conclusivo, as peças de processo administrativo 
em que se tenha apurado indícios de prática de ilícito 
penal;

XVI – receber e promover o processamento da 
representação de que trata o §3°, do artigo 3° da Lei 
Municipal n° 1.443/2016, conforme regulamento próprio 
definido pelo Conselho de Procuradores.

XVII – apresentar as informações a serem prestadas pelo 
Prefeito, nas ações de controle concentrado de 
constitucionalidade e nas relativas a medidas 
impugnadoras de ato ou omissão municipal;

XVIII – decidir sobre a propositura de ação rescisória, 
bem como sobre a não interposição de recurso;

XIX – apresentar ao Prefeito, ouvido o Conselho de 
P r o c u r a d o r e s ,  p r o p o s t a  d e  a r g u i ç ã o  d e  
inconstitucionalidade de leis e decretos, elaborando a 
competente representação;

XX – promover o aperfeiçoamento do pessoal técnico e 
administrativo da Procuradoria, fazendo organizar ou 
proporcionando a participação destes em seminários, 
simpósios, cursos, conferências, estágios, treinamentos 
e atividades correlatas;

XXI – assessorar o Chefe do Poder Executivo em 
assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e 
estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;

XXII – assistir o Prefeito no controle interno da legalidade 
dos atos da Administração;

XXIII – representar institucionalmente o Chefe do Poder 
Executivo junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia;

XXIV – promover a lotação e a distribuição dos 
Procuradores Municipais;

XXV – lotar os Procuradores Municipais nas respectivas 
Procuradorias Especializadas ou remanejá-los 
motivadamente, observada a possibilidade de sustação 
do ato nos termos definidos neste regulamento;

XXVI – dirimir os conflitos de atribuições entre 
Procuradores do Município e entre os órgãos da 
Procuradoria-Geral do Município; 

XXVII – exercer outras atribuições necessárias e 
inerentes à finalidade da Procuradoria.

Parágrafo Único – São atribuições privativas do 
Procurador-Geral do Município as elencadas nos incisos 
II, VI, VII, VIII, XIV, XV, XXI.

Art. 5º. O Subprocurador-Geral do Município será 
indicado pelo Procurador-Geral e estará a este 
subordinado, devendo ser escolhido entre bacharéis em 
Direito, devidamente inscrito na OAB, seccional Bahia, 
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de notável saber jurídico e reputação ilibada, 
preferencialmente integrante da carreira de Procurador 
do Município, competindo–lhe, dentre outras atribuições:

I – substituir o Procurador-Geral na Direção da 
Procuradoria em suas ausências ou impedimentos;

II – auxiliar o Procurador-Geral no exercício de suas 
atribuições dentro de sua área de competência e/ou 
atuação;

III – Coordenar e presidir os trabalhos da Assessoria 
Técnica;

IV – executar outras atividades que lhe sejam 
determinadas pelo Procurador-Geral.

Parágrafo Único – Até 10 (dez) dias após sua posse, o 
Procurador-Geral deverá indicar, por ato formal, ao 
Senhor Prefeito, o Subprocurador-Geral do Município 
que comporá o seu Gabinete.

Art. 6º. O Conselho de Procuradores é órgão 
independente e autônomo, vinculado ao Gabinete do 
Procurador-Geral do Município, sendo composto pelos 
seguintes membros: 

I – Procurador-Geral, que o preside, competindo-lhe o 
voto de desempate, se for o caso;

II – Subprocurador-Geral;

III – Chefe da Procuradoria Especializada Fiscal;

IV – Chefe da Procuradoria Especializada do 
Contencioso;

V – Chefe da Procuradoria Especializada Administrativa;

VI – 01 (um) representante da Associação dos 
Procuradores do Município de Camaçari (APMC), por 
esta indicado, com mandato de 02 (dois) anos.

Art. 7º. Incumbe ao Conselho de Procuradores:

I – elaborar o reexame de súmulas para a uniformização 
da orientação jurídico-administrativa e fiscal da 
Administração Municipal, bem como propor ao Chefe do 
Executivo o reexame de Parecer Normativo;

II – revisar pronunciamentos divergentes sobre a mesma 
matéria, com a finalidade de assegurar a unicidade na 
orientação jurídica no âmbito da Administração 
Municipal, emitindo parecer coletivo, se for o caso; 

III – pronunciar-se acerca da conveniência da 
contratação de advogado, para, excepcionalmente, atuar 
em processos administrativos ou judiciais que requeiram 
conhecimento notório e saber especializado;

IV – promover, a pedido ou ex officio, o desagravo de 
Procurador do Município que tenha sido afrontado ou 

desrespeitado no exercício regular de suas funções, sem 
prejuízo de outras medidas que recomendar o caso; 

V – pronunciar-se sobre as alterações da estrutura da 
Procuradoria-Geral do Município, inclusive distribuição 
de competências;

VI – opinar sobre pedidos de relotação e permuta de 
Procurador do Município, no âmbito das Procuradorias 
Especializadas, tendo competência para vetar a 
relotação ou permuta por decisão de sua maioria 
absoluta;

VII – conhecer das suspeições e dos impedimentos de 
Procurador do Município, quando o Procurador-Geral 
suscitar, devendo a decisão ser tomada por 2/3 (dois 
terços) do s membros do Conselho;

VIII – examinar, por proposição do Procurador-Geral do 
Município, outras matérias de interesse do Município de 
Camaçari; 

IX – elaborar e aprovar o seu regimento interno e código 
de rotinas das Procuradorias Especializadas;

§1º – O Conselho apreciará as matérias de sua 
competência com a presença da maioria absoluta dos 
seus membros e decidirá por voto da maioria dos 
presentes, ressalvadas disposições em contrário;

§2º – O Conselho deverá elaborar e aprovar o seu 
Regimento interno, fixando as normas do seu 
funcionamento, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
publicação deste regulamento;

§3º – O Conselho de Procuradores deverá se reunir, 
ordinariamente, mensalmente, nos moldes definidos no 
seu regulamento, e, extraordinariamente, sempre que 
houver convocação por parte de seu Presidente ou da 
maioria de seus membros;

Art. 8º. O Grupo de Atuação em Causas Estratégicas, 
vinculado ao Gabinete da Procuradoria-Geral, tem 
atuação em todas as matérias afetas à Procuradoria do 
Município, notadamente as de natureza fiscal, integrando 
o grupo fisco para todos os efeitos legais, tendo por 
função articular estratégias para aumentar as formas de 
incrementar a arrecadação do Município, inibir a 
sonegação fiscal e recuperar crédito anotado na dívida 
ativa.

Art. 9º. Compete ao Grupo de Atuação em Causas 
Estratégicas, respeitada a autonomia e prerrogativas dos 
Procuradores do Município, dentre outras atribuições 
que sejam designadas pelo Procurador-Geral do 
Município:
I – representar o Município em processos administrativos 
e judiciais estratégicos e relevantes, especialmente os de 
natureza fiscal que possibilitarem o incremento da 
arrecadação;

II – emitir pareceres sobre temas de relevância jurídica, 
administrativa, fiscal, financeira, política, econômica ou 
social;
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III – sugerir ao Procurador-Geral do Município a 
expedição de pareceres que visem uniformizar as 
interpretações e entendimentos divergentes sobre 
normas jurídicas;

IV – assessorar o Procurador-Geral do Município na 
análise de mensagens, anteprojetos de lei, projetos de 
lei, portarias e demais atos de competência do Chefe do 
Poder Executivo;

V – relatar ao Procurador-Geral do Município as 
reclamações e denúncias contra atos de corrupção ou 
improbidade administrativa praticados no âmbito da 
Administração Pública Municipal;

VI – auxiliar o Procurador-Geral do Município na 
elaboração de portarias, regulamentos, ordens de 
serviço e demais atos normativos de sua competência;

VII – analisar a legalidade e constitucionalidade dos atos 
normativos e administrativos da Administração Pública 
Municipal, recomendando a sua anulação ou revogação 
ao Procurador-Geral, quando for o caso;

VIII – assessorar o Procurador-Geral do Município em 
qualquer assunto que seja necessário;

Art. 10º. Grupo de Atuação em Causas Estratégicas será 
composto por até 3 (três) Procuradores do Município, 
designados por ato do Procurador-Geral do Município e 
composto,  a inda,  pe lo  Procurador-Gera l  e  
Subprocurador-Geral.

Art. 11. O Procurador-Geral do Município contará com o 
quadro de assessores previstos em Lei, que serão 
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo por indicação 
do Procurador-Geral do Município, os quais têm a única e 
exclusiva função de auxiliá-lo no desempenho de suas 
atividades, sendo vedada a prática de atos de 
competência exclusiva dos Procuradores do Município e 
dos demais órgãos da Procuradoria-Geral do Município, 
regidos nos termos do presente regulamento.

Seção II – Da Assessoria Técnica

Art. 12. A Assessoria Técnica tem por finalidade 
assessorar o Procurador-Geral do Município em matéria 
administrativa, respeitadas as competências específicas 
dos setores.

Art. 13. Compete à Assessoria Técnica:

I – preparar estudos, pareceres e minutas, bem como 
consolidar dados, análises, informações e subsídios, 
interna ou externamente, em apoio às decisões do 
Procurador-Geral do Município;

II – estudar e propor ao Procurador-Geral do Município 
medidas visando à agilização, racionalização e 
atualização das atividades e processos da Procuradoria-
Geral do Município;

III – coordenar e normatizar a implantação de processos 
de modernização administrativa, articulando as funções 
de racionalização, organização, sistemas e métodos;

IV – sugerir, coordenar e acompanhar projetos e 
iniciativas de inovação no modelo de gestão e na 
modernização do ordenamento institucional setorial, com 
vistas a garantir a manutenção desse processo face às 
condições e mudanças;

V – promover estudos e análises, visando a garantir a 
constante capacidade institucional de redirecionamento 
e mudança, em função da eficiência e eficácia;

VI – propor, utilizar e monitorar indicadores de 
desempenho institucional e da gestão na Procuradoria-
Geral do Município;

VII – orientar, coordenar e realizar a implantação de 
normas, sistemas e métodos de simplificação e 
racionalização de trabalho;

VIII – implementar a Política de TIC, da Procuradoria-
Geral do Município, de acordo com as diretrizes da 
Secretaria de Governo;

IX – orientar a elaboração de projetos na rede física e 
acompanhar os trabalhos de execução, definindo 
critérios para a padronização de máquinas, 
equipamentos e espaço;

X – orientar a implantação da política da Procuradoria-
Geral do Município junto às entidades a ela vinculada;

XI – realizar estudos, pesquisas e levantamentos nos 
órgãos e entidades vinculados à Procuradoria-Geral do 
Município, bem como o registro, análise e avaliação de 
dados, informações e decisões relativas à sua 
programação e ao seu desempenho;

XII – acompanhar e avaliar o desempenho global da 
Procuradoria-Geral do Município, identificando 
necessidades e propondo ações que visem assegurar o 
cumprimento de objetivos e metas estabelecidos no PPA;

XIII – realizar análise e emitir pareceres sobre assuntos 
que envolvam indagações técnicas e normativas;

XIV – identificar, validar e indicar, em articulação com a 
Coordenadoria de Tecnologia e Informação, integrante 
da estrutura da SEGOV, as soluções de tecnologia da 
informação e comunicação que viabilizem e otimizem a 
operação da Secretaria, destacando-se o atendimento à 
sociedade, fomentando a integração entre os sistemas, 
clientes ou fornecedores de dados aos sistemas de 
gestão próprios da Secretaria, promovendo melhorias no 
nível de serviços, na comunicação e no controle interno 
integrado;

XV – elaborar ou rever anteprojetos de leis, decretos, 
portarias e atos normativos de interesse da Procuradoria-
Geral do Município;
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XVI – elaborar e manter atualizada a coletânea de leis, 
decretos, portarias e demais atos de interesse da 
Procuradoria-Geral do Município;

XVII – assistir às unidades da Procuradoria-Geral do 
Município no desempenho de suas atribuições e 
responsabilidades técnicas;

XVIII – promover a integração das atividades dos setores 
da Procuradoria-Geral do Município, no que lhe compete;

XIX – desenvolver e acompanhar o cumprimento do 
planejamento da Procuradoria-Geral do Município;

XX – elaborar, em conjunto com as unidades 
administrativas, a síntese dos relatórios de atividades, 
para prestação de contas do cumprimento das metas;

XXI – assistir ao Procurador-Geral do Municípioem 
assuntos determinados, tais como assembleias, 
conferências, conselhos, seminários, bem como em 
outros eventos que se fizerem necessários;

XXII – coordenar a divulgação dos planos, projetos, 
programas, matérias jornalísticas e ações realizadas 
pela Procuradoria-Geral do Município, em articulação 
com a Diretoria de Comunicação, integrante da estrutura 
da SEGOV;

XXIII – implementar ações que viabilizem o processo de 
modernização administrativa da Procuradoria-Geral do 
Município;

XXIV – implementar projetos especiais para melhoria da 
gestão, junto às outras unidades administrativas, em 
articulação com a Coordenadoria Escritório de Projetos, 
integrante da estrutura da SEGOV;

XXV – divulgar, no portal web próprio ou da Prefeitura, em 
conjunto com as demais unidades administrativas, a 
produção da Procuradoria-Geral do Município como 
legislações, expedientes, eventos promovidos, e demais 
informações e serviços de interesse da sociedade e dos 
servidores da Procuradoria-Geral do Município, nas 
matérias que competem;

XXVI – coordenar a elaboração, revisão e publicação das 
normas, bem como, a implantação e otimização de 
ferramentas e tecnologias, formulários e documentos 
padrões utilizados no sistema ou subsistema municipal;

XXVII – exercer outras atividades correlatas, 
especialmente as que lhe forem atribuídas pelo 
Procurador-Geral do Município.
Parágrafo Único – A Assessoria Técnica Administrativa, 
sem prejuízo da subordinação administrativa à 
Procuradoria-Geral do Município, na natureza de órgão 
setorial, vincula-se tecnicamente à Secretaria de 
Governo, Órgão do Sistema Municipal de Integração 
Governamental, no que concerne às atividades de 
planejamento e gestão de projetos especiais, tecnologia 
de informação e comunicação, assessoria de imprensa, 
relação públicas, produção gráfica e publicitária

Seção III – Da Coordenadoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças

Art. 14. A Coordenadoria de Planejamento, Gestão e 
Finanças - COGEFIN tem por finalidade garantir a 
eficácia e a eficiência no desenvolvimento das atividades 
de gestão de recursos humanos, aquisição de serviços, 
aquisição e guarda de materiais, controle de patrimônio, 
serviços gerais, comunicação interna, planejamento e 
execução do orçamento, guarda e gestão da 
documentação da Secretaria, compete:

I – participar da elaboração do planejamento tático e 
operacional da Procuradoria-Geral do Município, 
acompanhar e avaliar sua execução e propor medidas 
que assegurem a consecução dos objetivos e metas 
estabelecidos;

II – participar da elaboração da proposta orçamentária da 
Procuradoria-Geral do Município, acompanhar sua 
efetivação e respectiva execução financeira;

III – instituir instrumentos e mecanismos capazes de 
assegurar interfaces e processos para a constante 
capacidade de inovação da gestão e modernização do 
ordenamento institucional do setor;

IV – responsabilizar-se pela preservação da 
documentação e informação institucional;

V – planejar, coordenar, orientar e executar as atividades 
de administração de pessoal e desenvolvimento de 
recursos humanos;

VI – coordenar o sistema de administração de material, 
patrimônio e logística;

VII – coordenar, orientar e executar as atividades de 
administração financeira e contabilidade;

VIII – coordenar a elaboração do planejamento global da 
Procuradoria-Geral do Município, acompanhar e avaliar 
sua execução e propor medidas que assegurem a 
consecução dos objetivos e metas estabelecidos, de 
acordo com as diretrizes da Secretaria de Governo;

IX – coordenar o processo de elaboração, revisão, 
monitoramento e avaliação do PPA, no âmbito de sua 
secretaria, de acordo com as diretrizes da Secretaria de 
Governo.

§ 1º – Cabe à Coordenadoria de Planejamento, Gestão e 
Finanças cumprir orientação normativa emanada de 
unidade central formuladora da política pública a que 
esteja subordinada tecnicamente.
§ 2º – Poderá exercer a função de coordenador servidor 
efetivo, lotado na Procuradoria-Geral do Município, 
designado pelo Procurador-Geral mediante portaria, 
fazendo jus ao recebimento de gratificação por 
gerenciamento, de 30% sobre o vencimento, pelo 
exercício da função de chefia, nos termos do art. 77, da 
Lei Municipal º 407/98.
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Art. 15. A Coordenadoria de Planejamento, Gestão e 
Finanças – COGEFIN é composta pelas seguintes 
gerências:

I – Gerência de Planejamento e Finanças – GEPLAF;

II – Gerência de Gestão de Pessoas – GEGEP;

III – Gerência de Logística e Serviços Gerais – GELSEG;

§ 1º – A COGEFIN, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Procuradoria-Geral do Município, na 
natureza de órgão setorial, vincula-se tecnicamente à 
Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às 
atividades de gestão de pessoas, compras, materiais, 
administração de bens patrimoniais, gestão de contratos 
e serviços, à SEGOV, no que concerne às atividades de 
execução e planejamento orçamentário e à CGM, no 
concerne às atividades de prestação de contas, 
produção de relatórios e demonstrativos para controle 
interno e externo.

§ 2º – Exercerá a função de gerente servidor efetivo, 
lotado na Procuradoria-Geral do Município, designado 
pelo Procurador-Geral mediante portaria, fazendo jus ao 
recebimento de gratificação por gerenciamento, de 30% 
sobre o vencimento, pelo exercício da função de chefia, 
nos termos do art. 77, da Lei Municipal º 407/98.

Art. 16. A Gerência de Planejamento e Finanças – 
GEPLAF tem por finalidade zelar pelo equilíbrio contábil-
financeiro no âmbito da Procuradoria-Geral do Município 
competindo-lhe:

I – coordenar o processo de elaboração, revisão, 
monitoramento e avaliação do PPA, no âmbito de sua 
secretaria, de acordo com as diretrizes da Secretaria de 
Governo;

II – coordenar a elaboração da proposta orçamentária, no 
âmbito da Procuradoria-Geral do Município, de acordo 
com as diretrizes da Secretaria de Governo;

III – elaborar a programação orçamentária da despesa da 
Procuradoria-Geral do Município;

IV – avaliar a necessidade de recursos adicionais e 
elaborar as solicitações de créditos suplementares a 
serem encaminhadas a Secretaria de Governo;

V – executar, controlar e avaliar as atividades relativas ao 
processo de realização da despesa pública e da 
execução financeira, observando as normas legais que 
disciplinam a matéria;
VI – realizar as tomadas de contas dos responsáveis pela 
execução do exercício financeiro;

VII – acompanhar e orientar a execução financeira e a 
prestação de contas de convênios, acordos e 
instrumentos congêneres em que a Procuradoria-Geral 
do Município seja parte;

VIII – cumprir normas e instruções relativas à aquisição 
do material e patrimônio da Procuradoria-Geral do 
Município;

IX – preparar o expediente necessário à aquisição de 
bens e serviços, de acordo com a legislação pertinente;

X – receber e atestar as Notas Fiscais referentes aos 
serviços executados e encaminhar o processo de 
pagamento, conforme normas próprias;

XI – controlar e executar as atividades relativas ao 
gerenciamento de contratos específicos da sua unidade;

XII – articular, junto aos demais setores da Secretaria e 
sob supervisão do Subprocurador-Geral do Município, o 
orçamento anual especificando os projetos e atividades, 
bem como a execução dos controles internos e os planos 
de aplicação;

XIII – elaborar relatórios detalhados sobre as ações 
administrativas, da performance financeira e 
orçamentária da Procuradoria-Geral do Município;

XIV – elaborar relatórios e demonstrativos aos Órgãos de 
controle interno e externos, na periodicidade necessária;

XV – exercer outras competências correlatas.

Art. 17. A Gerência de Gestão de Pessoas - GEGEP tem 
por finalidade atuar na gestão de pessoas, visando ao 
desenvolvimento humano e organizacional, competindo-
lhe:

I – otimizar a gestão de pessoas e consolidar a sua 
relação com o planejamento governamental e 
institucional;

II – planejar e gerir o processo de alocação e de 
desempenho de pessoal, visando ao alcance dos 
objetivos estratégicos institucionais;

III – cumprir normas e instruções relativas à área de 
recursos humanos, em articulação com a Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, integrante da estrutura da 
Secretaria da Administração;

IV – organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;

V – processar, examinar e expedir todos os atos e 
documentos relativos aos servidores da Secretaria;

VI – elaborar e acompanhar a escala de férias, de acordo 
com a documentação e as informações fornecidas pelas 
unidades da Secretaria;

VII – controlar a frequência e registrar a movimentação e 
afastamento do pessoal;

VIII – proceder ao exame e instrução dos processos 
referentes a direitos, deveres, vantagens e 
responsabilidades dos servidores da Secretaria;
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IX – expedir certidões e outros documentos relativos aos 
servidores;

X – controlar os funcionários terceirizados quanto ao 
cumprimento das suas atribuições, junto aos setores da 
Secretaria e a empresa fornecedora;

XI – elaborar a folha de pagamento de pessoal, em 
articulação com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
integrante da estrutura da Secretaria da Administração e 
coordenar as providências necessárias ao pagamento 
dos servidores;

XII – conferir e atestar todas as verbas remuneratórias e 
indenizatórias devidas aos servidores da secretaria e aos 
prestadores de serviços, quando for o caso;

XIII – elaborar relatórios sobre a performance dos 
servidores e terceirizados, bem como sobre os demais 
expedientes da sua competência;

XIV – garantir o cumprimento das normas de saúde e 
segurança a todos os servidores e empregados 
subordinados à Secretaria;

XV – propor e implementar ações motivacionais e de 
qualidade de vida no trabalho;

XVI – atuar em parceria com as demais unidades da 
Procuradoria-Geral do Município divulgando diretrizes 
das políticas de pessoal, tendo em vista o 
desenvolvimento humano e organizacional;

XVII – coordenar, acompanhar e analisar a eficácia das 
políticas internas de gestão de recursos humanos;

XVIII – orientar os servidores sobre seus direitos e 
deveres, bem como sobre outras questões pertinentes à 
legislação e políticas de pessoal;

XIX – exercer outras competências correlatas.

Art. 18. Gerência de Logística e Serviços Gerais – 
GELSEG tem por finalidade propiciar o apoio operacional 
às unidades administrativas da Secretaria, competindo-
lhe:

I – gerenciar e executar as atividades de administração 
de material, de serviços e de controle do patrimônio 
mobiliário e imobiliário, inclusive dos bens cedidos;

II – coordenar, executar e controlar os serviços de 
reprografia, portaria, telefonia, zeladoria, vigilância, 
limpeza, bem como de manutenção, e conservação dos 
prédios, equipamentos e instalações da Procuradoria-
Geral do Município;

III – providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de 
copa;

IV – cumprir normas, instruções e procedimentos 
relativos a arquivo e guarda de documentos sob a 

responsabilidade da Procuradoria-Geral do Município; 

V – cumprir normas e instruções para a administração 
dos serviços gerais;

VI – cumprir normas e instruções para a administração 
dos serviços de transporte, em conformidade com as 
diretr izes estabelecidas pela Secretar ia da 
Administração; 

VII – programar e controlar as atividades de transporte, 
de guarda e manutenção de veículos, de acordo com as 
regulamentações específicas relativas à gestão da frota 
oficial

VIII – acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos 
de prestação de serviços em sua área de atuação;

IX – cumprir normas e instruções relativas ao 
recebimento, estocagem,  distribuição, utilização e 
controle do material e patrimônio da Secretaria;

X – elaborar o cronograma de aquisição de material e 
suas alterações, com base em consulta formulada a 
Coordenadoria de Patrimônio, integrante da estrutura da 
Secretaria da Administração, relativa a banco de preços e 
catálogo de especificações de materiais;

XI – atender as requisições de material, oriundas das 
unidades da Secretaria;

XII – receber, conferir e guardar o material adquirido, 
efetuando o controle físico-financeiro dos materiais 
estocados;

XIII – elaborar balancetes mensais e balanço anual de 
material, bem como promover inventários periódicos dos 
bens patrimoniais da Procuradoria-Geral do Município, 
verificando suas condições de uso e conservação, sob a 
orientação da Coordenadoria de Patrimônio, integrante 
da estrutura da Secretaria da Administração;

XIV – manter o controle da utilização dos bens móveis da 
Secretaria, em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pela Secretaria da Administração, 
inclusive, informando quando da aquisição destes, para 
providências de cadastro e tombamento;

XV – elaborar relatórios sobre o uso e inventário dos 
recursos materiais, bem como sobre os demais 
expedientes da sua competência;

XVI – acompanhar o consumo de insumos pela 
Secretaria, com vistas à proposição de medidas de 
redução de despesas, e segundo orientações da unidade 
da Secretaria de Administração responsável por esta 
política pública;

XVII – exercer outras competências correlatas.

Seção IV – Das Procuradorias Especializadas
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Art. 19. As atividades da Procuradoria-Geral do 
Município são executadas por intermédio das seguintes 
Procuradorias Especializadas: 

I – Procuradoria Especializada Administrativa: 
responsável pela análise e encaminhamento de todas as 
questões submetidas à apreciação da Procuradoria-
Geral em qualquer área, pelas desapropriações na fase 
amigável, bem como pelo registro e controle dos bens 
patrimoniais e do instituto do direito de construir, à 
exceção da área fiscal e tributária;

II – Procuradoria Especializada do Contencioso: 
responsável pela defesa do Município em todas as ações 
judiciais em que este for parte no polo ativo ou passivo, 
que não forem privativas da Procuradoria Fiscal e 
Tributária; bem como apreciação de matérias afetos que 
envolvam os aspectos do Direito, não açambarcados 
pelo da Administrativa, fiscal e tributária;

III – Procuradoria Especializada Fiscal: responsável 
pelas ações que envolvam matéria fiscal e tributária; pela 
cobrança da Dívida Ativa, pela representação da 
Procuradoria-Geral do Município junto ao Conselho 
Municipal de Contribuintes.

§1º – As consultas não afetas a uma área específica 
poderão ser distribuídas a qualquer dos Procuradores, 
de acordo com critérios técnico-administrativos 
estabelecidos pelo Procurador-Geral do Município.

§2º – A lotação, relotação e permuta dos Procuradores 
em cada uma das Procuradorias Especializadas se dará 
por ato fundamentado do Procurador-Geral, observando-
se as demais regras deste regulamento.

§3º – O Procurador-Geral do Município poderá, 
excepcionalmente, designar Procuradores integrantes 
das Procuradorias Especializadas para atuarem 
diretamente junto aos órgãos da Administração Direta do 
Município face ao volume de demandas jurídicas nestes 
setores.

§4º – Compete às Procuradorias Especializadas propor 
ao Conselho de Procuradores, Súmulas sobre a matéria 
de sua competência para uniformização de 
jurisprudência.

§5º – O funcionamento de cada Procuradoria 
Especializada será detalhado em código de rotinas 
próprio que deverá ser aprovado pelo Conselho de 
Procuradores, observando-se as demais regras 
constantes deste regulamento.
Art. 20. Cada uma das Procuradorias Especializadas 
será chefiada por Procurador do Município de carreira 
designado pelo Procurador-Geral para tal função, 
fazendo jus o Procurador Chefe de cada Procuradoria 
Especializada ao recebimento de gratificação por 
gerenciamento e assessoramento definida nos termos 
do art. 77 da Lei Municipal n° 407/1998, com as 
alterações realizadas pela Lei Municipal n° 1.522/2017, 
fixando-se o valor da gratificação no percentual de 30% 
(trinta por cento) do valor do vencimento básico ocupante 
da função.

Art. 21. Compete ao Procurador Chefe de cada 
Procuradoria Especializada:

I – assessorar o Procurador-Geral no exercício de suas 
atribuições;

II – coordenar e supervisionar as atividades dos 
Procuradores Municipais diretamente vinculados a 
Procuradoria Especializada sob sua coordenação;

III – assumir a defesa dos interesses do Município de 
Camaçari, por determinação do Procurador-Geral, nas 
causas em que o Município figure como autor, réu, 
assistente ou interveniente em causas afetas à sua área 
de atuação;

IV – apresentar ao Procurador–Geral, até o dia 30 (trinta) 
de novembro, relatório anual das atividades da 
Procuradoria Especializada sob sua coordenação;

V – propor ao Procurador-Geral, por escrito, a adoção de 
medidas e providências administrativas, objetivando 
maior celeridade e eficiência dos serviços prestados pela 
Procuradoria-Geral;

VI – zelar pela produtividade, disciplina e assiduidade 
dos Procuradores Municipais que servem na 
Procuradoria Especializada sob sua coordenação; 

VII – emitir pareceres, por determinação do Procurador-
Geral, a respeito de matéria jurídica ou administrativa da 
sua área de atuação;

VIII – rever, pareceres, relatórios, laudos e despachos 
emitidos pelos titulares e dirigentes dos demais órgãos 
da administração centralizada, descentralizada e 
fundacional relativos à sua área de atuação, cabendo ao 
Procurador-Geral decidir sobre o conflito suscitado;

IX – manifestar–se, originariamente, quando lhe for 
determinado pelo Procurador-Geral, a respeito de 
expedientes e processos que lhe sejam distribuídos;

X – distribuir, entre os Procuradores Municipais sob sua 
coordenação, os processos judiciais ou os 
administrativos oriundos dos órgãos da Administração 
Municipal Direta, Autarquias e Fundações;

XI – exercer outras atividades relativas às suas funções, 
que lhes sejam atribuídas pelo Procurador-Geral.

CAPÍTULO IV
Substituições

Art. 22. A substituição do Procurador-Geral do Município 
e dos titulares das funções de gerenciamento e 
assessoramento previstas neste regulamento, nas 
ausências e impedimentos eventuais dos respectivos 
titulares, far-se-á da seguinte forma mediante 
designação por ato do Procurador-Geral do Município:
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I – o Procurador-Geral do Município pelo Subprocurador-
Geral do Município;

II – o Subprocurador-Geral do Município por Chefe de 
Procuradoria Especializada;

III – o Chefe de Procuradoria Especializada por 
Procurador do Município integrante da mesma;

IV – o Coordenador por Gerente;

V – o Gerente por um dos seus subordinados ou por 
algum Procurador do Município.

Parágrafo Único – A substituição ainda que transitória de 
qualquer dos titulares das funções de gerenciamento e 
assessoramento previstas neste artigo implicará no 
pagamento correlato das vantagens decorrentes do 
exercício da referida função ao servidor que realizar a 
substituição durante o período em que esta se efetivar.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 23. Os Cargos efetivos e em Comissão e as Funções 
de gerenciamento e assessoramento da Procuradoria-
Geral do Município são aqueles definidos em Lei.

Art. 24. Os casos omissos e as dúvidas que venham a 
surgir na aplicação do presente Regimento serão 
resolvidos pelo Conselho de Procuradores.

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA PROCURADORIA-GERAL DO 

MUNICÍPIO

DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 96/2019, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, o servidor ALEXSANDRO 
PEREIRA ESTEVES, cadastro 8506, do cargo de 
Professor II, da estrutura da Secretaria da Educação-
SEDUC, com data retroativa a 17/01/2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 1843/2018, 

RESOLVE

EXONERAR a pedido, a servidora ROBERTA PEREIRA 
MIRANDA, cadastro 60641, do cargo de Assistente 
Administrativo, da estrutura da Secretaria da Saúde-
SESAU, com data retroativa a 13/07/2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 134/2019, 
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RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora LIVIA ROSANE 
MAGALHÃES PACHECO BASTOS REIS, cadastro 
64077, do cargo de Coordenadora Pedagógica I, da 
estrutura da Secretaria da Educação- SEDUC, com data 
retroativa a 24/01/2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, considerando as informações constantes no 
processo administrativo 482/2018, 

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora SORAYA 
CONCEIÇÃO MACHADO, cadastro 63913, do cargo de 
Professor I, da estrutura da Secretaria da Educação-
SEDUC, com data retroativa a 12 de março de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 3152/2019
 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3869/2018.

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) GUILHERMINA DE 
SOUSA, matricula 9531, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde 
– SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2009 a 
31/08/2014, a partir de 04 de  Março de 2019, tornando o 
período de 12/09/2007 a 11/09/2012 portaria nº 178/2014 
de 01 de Julho de 2014, publicada no DOM nº 575 de 05 a 
11/07/2014, como 01/09/2004 a 31/08/2009, 
considerando a retroação da data de admissão para 
01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
FEVEREIRO DE 2019.       

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO          

ELIAS NATAN MORAES DIAS                                                                                     
   SECRETARIO DA SAÚDE 

 PORTARIA Nº 3149/2019
 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3969/2018.

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) SUSANA FERREIRA DA 
SILVA SANTOS, matricula 9644, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria 
da Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo 
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01/09/2009 a 31/08/2014, a partir de 01 de  Março de 
2019, tornando o período de 12/09/2007 a 11/09/2012 
portaria nº 202/2012 de 01 de Dezembro de 2012, 
publicada no DOM nº 490 de 17 a 23/11/2012, como 
01/09/2004 a 31/08/2009, considerando a retroação da 
data de admissão para 01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

       HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

                            

PORTARIA Nº 3085/2019
 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal  

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3947/2018.

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) MEIRE JANE DAS 
VIRGENS JESUS, matricula 9619, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria 
da Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo 
01/09/2009 a 31/08/2014, a partir de 01 de  Março de 
2019, tornando o período de 14/09/2007 a 13/09/2012 
portaria nº 114/2013 de 01 de Junho de 2013, publicada 
no DOM nº 520 de 15 a 21/06/2013, como 01/09/2004 a 
31/08/2009, considerando a retroação da data de 
admissão para 01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

       HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO          

ELIAS NATAN MORAES DIAS 
SECRETARIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 3142/2019
 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença-Prêmio a Servidor Municipal  

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3949/2018.

RESOLVE

 
Conceder ao (a) servidor (a) NILMA NOGUEIRA, 
matricula 9621, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde 
– SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2009 a 
29/09/2014, a partir de 01 de  Março de 2019, tornando o 
período de 12/09/2007 a 27/09/2012 portaria nº 224/2014 
de 01 de Agosto de 2014, publicada no DOM nº 578 de 26 
a 01/08/2014/, como 01/09/2004 a 31/08/2009, 
considerando a retroação da data de admissão para 
01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

       HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

                            
PORTARIA Nº 3150/2019

 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença- Prêmio a Servidor Municipal  

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,                                                                                                  
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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3903/2018.

RESOLVE 

Conceder ao (a) servidor (a) JUDITE CARVALHO DA 
HORA, matricula 9566, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde 
– SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses, referente ao quinquênio aquisitivo 01/09/2009 a 
31/08/2014, a partir de 01 de  Março de 2019, tornando o 
período de 12/09/2007 a 11/09/2012 portaria nº 119/2014 
de 02 de Junho de 2014, publicada no DOM nº 568 de 17 
a 23/05/2014, como 01/09/2004 a 31/08/2009, 
considerando a retroação da data de admissão para 
01/09/2004.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

       HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 56/2019
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 
0867.21.01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
0867.21.01.570.2018.

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 222/2018 de 27 de julho de 2018, nos autos do 
processo nº 0867.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência da primeira, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 0867.21.01.570.2018, pelo prazo de 60 

RESOLVE

(sessenta dias), a partir da publicação deste ato, para a 
conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 57/2019
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 
00870.21.01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00870.21.01.570.2018.

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 219/2018 de 27 de julho de 2018, nos autos do 
processo nº 00870.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência da primeira, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 00870.21.01.570.2018, pelo prazo de 60 
(sessenta dias), a partir da publicação deste ato, para a 
conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RESOLVE
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GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 58/2019
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
compõe Comissão Processante/Sindicante 
para apuração de possíveis irregularidades 
administrativas relacionadas ao Processo 
00869.21.01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00869.21.01.570.2018.

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada pela 
portaria nº 220/2018 de 27 de julho de 2018, nos autos do 
processo nº 00869.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência da primeira, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 00869.21.01.570.2018, pelo prazo de 60 
(sessenta dias), a partir da publicação deste ato, para a 
conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

RESOLVE

PORTARIA Nº 59/2019
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

Dissolve e Designa nova Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e 
c o m p õ e  C o m i s s ã o  
Processante/Sindicante para apuração 
d e  p o s s í v e i s  i r r e g u l a r i d a d e s  
administrativas relacionadas ao Processo 
00873.21.01.570.2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA no uso de suas 
atribuições,

CONSIDERANDO possíveis irregularidades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
00873.21.01.570.2018.

Art. 1º Considerar dissolvida a Comissão designada 
pela portaria nº 216/2018 de 27 de julho de 2018, nos 
autos do processo nº 00873.21.01.570.2018.

Art. 2º Designar nova Comissão, composta pelos 
Servidores: Adione Lima da Silva, cadastro 61333, 
Janete da Silva Freitas, cadastro 60749 e Sara de 
Andrade Santos, cadastro 60559, para, sob a 
presidência da primeira, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo 00873.21.01.570.2018, pelo prazo de 60 
(sessenta dias), a partir da publicação deste ato, para 
a conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Considerar válido todos os atos praticados pela 
Comissão dissolvida por meio deste instrumento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL 

RESOLVE
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PARECER NORMATIVO PGMC n° 02/2019

E M E N T A :  P a r c e l a m e n t o .  
Descumprimento do acordo.  Rescisão. 
Reinício do prazo prescricional. Data em 
que se materializa a hipótese legal de 
rescisão. Hipótese de inadimplência sem 
acarretar rescisão. Contagem do prazo 
prescricional. Vencimento da última 
parcela. Ausência de manutenção de 
causa suspensiva de exigibilidade do 
crédito.

1. RELATÓRIO
Trata-se de Parecer Normativo emitido pela Procuradoria 
Geral do Município acerca do entendimento deste órgão 
jurídico quanto ao prazo para ajuizamento dos créditos 
decorrentes de parcelamentos rescindidos em virtude de 
inadimplemento dos contribuintes.
Isso porque há controvérsia existente em torno do 
assunto, de modo que o entendimento adotado pelo 
órgão jurídico municipal – mormente acerca do termo 
inicial para promoção dos atos de cobrança de eventual 
saldo remanescente – será norteador da conduta tanto 
da Coordenação de Dívida Ativa – quando do envio de 
processos de desparcelamento – quanto da 
Procuradoria Fiscal – ao promover os correlatos 
ajuizamentos.
Em breve síntese, há possíveis entendimentos acerca do 
marco inicial para o referido prazo, quais sejam: 1) a data 
do último pagamento realizado pelo contribuinte; 2) a 
data do vencimento da parcela não quitada; 3) a data do 
ato de cancelamento realizado pela Administração 
Pública.
Feito o breve relatório acerca do objeto deste Parecer, 
passa-se à sua análise e fundamentação nos termos a 
seguir alinhados.

2 ANÁLISE
O presente Parecer tem por finalidade representar a 
orientação emanada do órgão jurídico municipal acerca 
da contagem do prazo prescricional em face da rescisão 
dos parcelamentos, estabelecendo o marco inaugural 
para promoção dos atos de cobrança de eventual saldo 
remanescente por meio do ajuizamento das respectivas 
Execuções Fiscais.
Para a consolidação do entendimento e melhor 
compreensão da conclusão a ser apontada neste 
Parecer, algumas premissas devem restar previamente 
estabelecidas.
Ab initio, é preciso registrar que não há no Código 
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Tributário Nacional (CTN) dispositivo que tenha 
promovido o enfrentamento da questão aqui posta. 
Significa dizer, é possível afirmar que não há qualquer 
dispositivo no CTN que esclareça expressamente 
quando o prazo prescricional recomeçará a fluir: se da 
data em que o contribuinte deixou de cumprir os 
requisitos ou atender as condições do parcelamento; ou 
se da data em que se oficializou a revogação do 
parcelamento por meio da realização de ato de 
cancelamento praticado pela Administração Pública.
Por seu turno, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, 
do CTN, o parcelamento, cuja celebração pressupõe a 
confissão da dívida, constitui causa interruptiva do prazo 
prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito 
parcelado durante o cumprimento do acordo, em 
conformidade com o art. 151, VI, do CTN.
Nesse sentido, impende consignar que é inequívoco que, 
para que tenha curso a prescrição, deve estar 
configurada a inércia do titular do direito em exigir o seu 
cumprimento pela via adequada, sendo a exigibilidade 
conditio sine qua non para a fluência do prazo 
prescricional.
Portanto, há um ponto incontroverso já identificado nesse 
particular: o prazo prescricional voltará a correr 
somente quando deixar de existir ou de vigorar a 
causa suspensiva da exigibilidade do crédito 
tributário.
Dessa forma, no caso do parcelamento, o prazo 
prescricional voltará a correr a partir do momento da sua 
rescisão. Eis porque o ponto chave da questão em 
comento reside em descobrir este marco para a fluência 
do prazo prescricional, qual seja o momento em que o 
parcelamento foi rescindido.
Para tanto, como não há dispositivo no CTN que 
discipline a esse respeito, é importante verificar o quanto 
previsto no ordenamento jurídico, mormente na 
construção dos reiterados precedentes judiciais.
Nesse sentido, os Tribunais pátrios (inclusive o Superior 
Tribunal de Justiça) já pacificaram o entendimento de que 
o parcelamento interrompe o prazo prescricional, com 
base no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código 
Tributário Nacional. Assim, quando o contribuinte parcela 
seu débito, o prazo prescricional deve ser reiniciado, 
recomeçando a contagem a partir do rompimento do 
parcelamento.
Por seu turno, no que diz respeito à retomada do curso do 
prazo prescricional, cumpre mencionar que o já extinto 
Tribunal Federal de Recursos – TFR havia editado a sua 
Súmula 248, que versa exatamente sobre o assunto em 
tela:
Súmula 248. O prazo da prescrição interrompido pela 
confissão e parcelamento da dívida fiscal recomeça a 
fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo 
celebrado.

Portanto, a teor da Súmula 248, do extinto TFR, o prazo 
prescricional para a Fazenda cobrar seus créditos 
recomeça a fluir (por inteiro) a partir do momento do 
descumprimento do acordo firmado.
Importa acrescentar que, além de julgados dos Tribunais 
de Justiça e Tribunais Regionais Federais serem 
proferidos nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça 
ratificou o aludido entendimento exarado pelo TFR, no 
sentido de que o prazo prescricional volta a correr a 

partir da data em que o contribuinte descumpriu o 
acordo.
Nesse sentido, cumpre mencionar que a 1ª Turma do 
STJ, no Recurso Especial nº 762.935-MG, em julgado 
proferido em 09/12/2008 e publicado no DJe de 
17/12/2008, da relatoria do Ministro Teori Albino 
Zavascki, assim decidiu:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO 
E S P E C I A L .  N E G AT I VA D E  P R E S TA Ç Ã O  
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 
P E D I D O  D E  PA R C E L A M E N T O .  C A U S A  
INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
SÚMULA 248/TFR.
1. Não viola o artigo 535, II, do CPC, nem importa 
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota 
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a 
controvérsia posta. 2. No caso de parcelamento de 
débito tributário, o prazo prescricional do direito de 
cobrança judicial pelo Fisco previsto no art. 174, 
caput, do CTN reinicia-se a partir do seu 
inadimplemento (Súmula 248/TFR). 3. Recurso 
especial a que se dá provimento. (grifos aditados)

Ademais, a 2ª Turma do STJ, dias antes da decisão 
referida (proferida em 20/11/2008 e publicada no DJe de 
15/12/2008), de relatoria do Ministro Humberto Martins, 
no AgRg no EDcl no Recurso Especial nº 694.745-SC, 
também acatou a tese de que o prazo prescricional volta 
a correr da data em que o contribuinte descumpriu o 
parcelamento, e não, por exemplo, da data em que houve 
a comunicação fiscal ao contribuinte:
EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - FAZENDA 
PÚBLICA - ADESÃO AO REFIS - INTERRUPÇÃO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Na hipótese dos autos, houve confissão espontânea 
de dívida com pedido de parcelamento para aderir ao 
Refis, interrompendo o lapso da prescrição, porque 
inequívoco o reconhecimento do débito (art. 174, IV, do 
CTN). Durante o período em que promoveu o pagamento 
das parcelas, o débito estava com sua exigibilidade 
suspensa, voltando a ser exigível a partir do 
inadimplemento - reiniciando o prazo prescricional. 2. O 
prazo da prescrição, interrompido pela confissão e 
parcelamento da dívida fiscal, recomeça a fluir no dia 
em que o devedor deixa de cumprir o acordo 
celebrado (Súmula 248 do extinto Tribunal Federal de 
Recursos). Precedentes. Agravo regimental improvido. 
(grifos aditados)

Outra não é a posição da atual jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça a esse respeito, conforme se pode 
aferir das ementas infra colacionadas:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 
FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL.  PRESCRIÇÃO. ART. 174 CTN. 
DECRETAÇÃO.  PARCELAMENTO F ISCAL .  
RESCISÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA E 
INTERRUPTIVA. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE 
PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O prazo da prescrição, interrompido pela 
confissão e pedido de parcelamento, recomeça a fluir 
no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo 
celebrado, momento em que se configura a lesão ao 
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direito subjetivo do Fisco, dando azo à propositura 
do executivo fiscal" (AgRg no REsp 1.167.126/RS, Rel. 
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma). 
2. O contribuinte, no presente caso, aderiu a programa de 
parcelamento fiscal em 27/8/96, o qual, todavia, foi 
rescindido em 13/7/99, dando início ao prazo 
prescricional de 5 (cinco) anos, razão por que, promovida 
sua citação por edital em 19/8/05, sobressai o correto 
reconhecimento da prescrição. 3. A Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 
1.102.431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1º/2/10, 
submetido à norma do art. 543-C do CPC, decidiu que "a 
verificação de responsabilidade pela demora na prática 
dos atos processuais implica indispensável reexame de 
matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte 
Superior, na estreita via do recurso especial, ante o 
disposto na Súmula 07/STJ". 4. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no REsp 1198016/RS, Rel. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 25/10/2011, DJe 28/10/2011) (grifos aditados)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO 
TR IBUTÁRIO .  INADIMPLEMENTO.  CAUSA 
INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 
174 DO CTN.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no 
sentido de que, uma vez interrompido o prazo 
prescricional em razão da confissão do débito e 
pedido de seu parcelamento, por força da suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário, o prazo 
recomeça a fluir a partir da data do inadimplemento 
do parcelamento. Precedentes: AgRg nos EDcl no 
REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 15/12/2008; REsp 762.935/MG, 
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 
17.12.2008; e AgRg no Ag 976.652/RS, Rel. Ministro  
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/9/2009. 2. 
No presente caso, os agravantes afirmam que, apesar do 
acórdão regional ter se referido à adoção do 
entendimento firmado na Súmula 248 do extinto TFR, 
qual seja, o reinício da contagem do prazo 
prescricional a partir do inadimplemento do 
parcelamento, o Tribunal de origem fez menção à 
rescisão pelo Comitê Gestor do REFIS. 3. A apontada 
contradição supostamente existente no acórdão 
regional, de que não se trata de reinício a partir do 
inadimplemento, mas de rescisão pelo Comitê Gestor, 
não foi objeto de aclaratórios opostos na origem, o que 
impossibilita a apreciação de violação do artigo 535 
nesse ponto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no 
Ag 1382608/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 
09/06/2011) (grifos aditados)

Eis porque somente após a rescisão do parcelamento 
(decorrente do descumprimento do acordo) é que se 
restabelece a exigibilidade do crédito tributário, 
reiniciando-se, a partir deste marco temporal, a 
contagem do prazo prescricional outrora interrompido.
Em suma, até então algumas premissas importantes 
restam estabelecidas: a uma, que o pedido de 
parcelamento acarreta a interrupção do prazo 
prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, 

do CTN, por se constituir ato inequívoco que importa no 
reconhecimento do débito pelo devedor; e, a duas, que 
reinicia, neste caso, a contagem do prazo prescricional 
interrompido no dia em que o devedor deixa de cumprir o 
acordo celebrado, a teor do que dispõe a Súmula 248 do 
extinto TFR, ratificada pelo atual entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, consectário lógico é que o marco para o 
reinício da contagem do prazo prescricional deve ser 
sempre o mesmo: a data em que restar configurado o 
descumprimento do acordo pelo contribuinte, ou 
seja, em que ele incorreu em uma das hipóteses 
previstas pela lei para a sua exclusão do 
parcelamento. Somente a partir de então é que resta 
permitido ao Fisco promover a respectiva execução fiscal 
relativa ao débito remanescente.
Em suma, em sendo a rescisão do acordo consequência 
automática do seu descumprimento pelo contribuinte, 
não se pode olvidar que este descumprimento, por seu 
turno, concretiza-se quando o sujeito passivo incorre em 
uma das hipóteses em que a lei prevê a rescisão do 
parcelamento. Isso porque, desobedecidas as regras 
impostas, o parcelamento é imediatamente rescindido e 
os débitos voltam a ser exigidos.
Eis porque, para o esclarecimento final pretendido por 
esta consulta, é necessário analisar os termos de cada 
legislação concessiva do parcelamento que possa a 
vir gerar demanda de ajuizamento em razão do 
descumprimento do acordo celebrado, a fim de se aferir 
qual(is) é(são) as causas de sua rescisão.
Nesse particular, cumpre registrar que, na maioria dos 
parcelamentos outrora concedidos pela Secretaria da 
Fazenda do Município de Camaçari, a rescisão dos 
parcelamentos é consequência do descumprimento do 
contribuinte caracterizado pela sua inadimplência no 
pagamento de parcela(s), consecutivas ou não.
Por isso, fixadas tais premissas iniciais, é importante 
aprofundar esta análise considerando a causa 
representativa do grande volume de remessa de 
processos a serem ajuizados, qual seja o não pagamento 
de parcela(s) pelo contribuinte, que enseja a propositura 
de execuções fiscais para respectiva cobrança.
Nesse particular, necessário se faz analisar a legislação 
municipal, tanto geral quanto específica, que traz, em 
seus dispositivos, previsão normativa acerca da causa 
de inadimplência apta a ensejar a rescisão do 
parcelamento acordado.

2.1 DO PARCELAMENTO ORDINÁRIO PREVISTO 
PELO CTRMC.
Inicialmente cumpre analisar o Código Tributário e de 
Rendas do Município de Camaçari (CTRMC) que instituiu 
a possibilidade de parcelamento, a qualquer momento, 
de débitos tributários – o chamado Parcelamento 
Ordinário.
Pela redação que vigorou entre 01/01/2010 e 
25/09/2014, “a concessão de parcelamento suspende a 
exigibilidade do crédito tributário, desde que não haja 
inadimplemento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou 
alternadas”.
Em outras palavras, significa dizer que, com a 
inadimplência de 3 (três) parcelas, fossem elas 
consecutivas ou alternadas, o parcelamento firmado 
àquela época deixaria de configurar causa suspensiva da 
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exigibilidade do crédito, permitindo a imediata cobrança 
dos créditos tributários pelo Município.
Isso porque de acordo com o § 1º, do referido art. 25, 
por sua redação que vigorou de 01/01/2010 a 
01/10/2017, “o inadimplemento de 3 (três) parcelas, 
consecutivas ou alternadas, implica no vencimento 
antecipado de todas as demais”, o que ensejava a 
rescisão do parcelamento descumprido.
Atualmente, contudo, tal previsão foi substituída, de 
modo que, com relação ao Parcelamento Ordinário 
instituído pelo CTRMC, é preciso registrar que a vigente 
redação do § 1º, do art. 25, dada pela Lei nº 1.502, de 
02/10/2017, passou a dispor que “o atraso superior a 90 
(noventa) dias do vencimento de qualquer das parcelas 
avençadas implica no imediato cancelamento dos 
benefícios concedidos e no vencimento antecipado de 
todas as demais parcelas”.
Tal mudança legislativa foi de significativa importância 
para o trabalho de desparcelamento e consequente 
ajuizamento de execução fiscal, porquanto fixou 
objetivamente uma data para reinício da contagem do 
prazo prescricional, qual seja o 91º dia de 
inadimplência, considerando-se a primeira parcela 
que restou inadimplida pelo contribuinte no curso do 
acordo.

2.2 DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS: ANÁLISE 
DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA PARA 
CADA PARCELAMENTO.
Por sua vez, com relação às legislações especiais de 
parcelamentos, cumpre acrescentar que, a título 
exemplificativo, a legislação do REFIS, instituído pela 
Lei nº 1.184/2011, em seu art. 6º, II, previu a exclusão 
do contribuinte na hipótese de inadimplência de 2 
(duas) parcelas consecutivas ou de 3 (três) alternadas. 
No mesmo sentido, consta a previsão normativa do art. 
6º, II, para o REFIS instituído pela Lei nº 1.290/2013.
Portanto, com o não pagamento das referidas 
prestações – 2 (duas) consecutivas ou 3 (três) 
alternadas – que dão causa à rescisão por 
inadimplência, restou caracterizado que o devedor 
deixou de cumprir o acordo celebrado, momento em 
que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, 
dando azo à propositura do executivo fiscal.
De outro lado, no caso do PRF, instituído pela Lei nº 
1.352/2014, a exclusão do parcelamento por 
inadimplência ocorria de acordo com o art. 8º, II, a 
saber, com o atraso no pagamento de qualquer parcela 
por mais de 60 (sessenta) dias. No mesmo sentido, 
dispôs o art. 9º, I, da Lei nº 1.494/2017, instituidora do 
último REFIS no Município.
Assim, de acordo com tal previsão normativa, a partir do 
61º dia contado da primeira parcela vencida e não 
quitada, ocorrerá ex lege a exclusão do contribuinte do 
programa, sendo retomada, consequentemente, a 
contagem do prazo prescricional para ajuizamento da 
Execução Fiscal do montante remanescente não 
quitado.
Em síntese, o quadro a seguir se torna bem elucidativo, 
ao consolidar o comparativo das leis específicas 
concessivas de parcelamentos especiais com as 
respectivas causas de rescisão por inadimplência:

2.3 DO PARCELAMENTO CUJA EXCLUSÃO DO 
CONTRIBUINTE SE DÁ POR ATO ESPECÍFICO.
Por derradeiro, uma ressalva deve ser feita: somente se a 
própria lei instituidora do parcelamento trouxer a previsão 
de que a efetiva rescisão do parcelamento ocorrerá com 
a realização de um futuro ato de exclusão, posterior ao 
descumprimento do sujeito passivo, é que o ato da 
Administração poderia ser considerado como marco 
inicial da contagem do prazo prescricional.
Contudo, nesse particular, por cautela, para evitar o risco 
de decisões judiciais contrárias ao direito do Município, 
ainda que se trate de caso em que a lei estabeleça a 
necessidade de ato de exclusão e da existência de 
entendimento jurisprudencial nesse sentido, sugerimos 
que a Administração adote, como praxe administrativa, 
para a contagem do prazo prescricional, a data do 
descumprimento do parcelamento. 
Dessa forma, nesse caso de existência de previsão de lei 
específica, ainda assim o Município continuaria obrigado 
a praticar o ato de exclusão, mas a tramitação do 
processo de desparcelamento teria de ser mais 
acelerada, já que, por cautela, estar-se-ia contando o 
prazo para a tomada das providências cabíveis 
considerando a inadimplência do parcelamento.

2.4 DO DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO 
DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA QUANDO, A 
RIGOR, NÃO HÁ CAUSA PARA RESCISÃO DO 
PARCELAMENTO.
Como decorrência das diferentes previsões legislativas, 
mormente daquelas relativas aos parcelamentos que 
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previam a exclusão pela inadimplência de um número 
determinado de parcelas, consecutivas ou alternadas, há 
ainda a necessidade de outros esclarecimentos. 
Isso porque a atuação prática com os processos de 
desparcelamento e consequentes ajuizamentos revelou 
situações que precisam ser analisadas para definição do 
marco para reinício da contagem do prazo prescricional, 
a saber:
a) quando o descumprimento é decorrência da 
inadimplência de número de parcelas incapaz de ensejar 
a rescisão, ocorrida no curso do parcelamento;
b) quando o descumprimento é decorrência da 
inadimplência de número de parcelas incapaz de ensejar 
a rescisão, sendo esta a última do parcelamento.
Para a definição do entendimento aplicável às situações 
específicas elencadas acima, é preciso considerar uma 
premissa previamente estabelecida: a interrupção da 
prescrição decorrente do parcelamento possui dois 
marcos para a contagem do lustro prescricional. 
O primeiro corresponde à data da realização da 
confissão de dívida (assinatura do parcelamento), que é 
o ato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional 
até então iniciado com a constituição definitiva do crédito.
A partir de então, ocorre a suspensão da exigibilidade do 
crédito – que, por consequência, nesse ínterim, não 
poderá ser exigido do contribuinte, senão respeitando-se 
a forma prevista pelo parcelamento.
O outro marco relevante corresponde à data de 
vencimento da última parcela prevista no parcelamento. 
Isso porque, no dia seguinte ao do vencimento da 
derradeira parcela, inexistirá a causa suspensiva da 
exigibilidade do crédito, mormente porque, uma vez 
encerrado o prazo do parcelamento, passará a inexistir o 
próprio parcelamento.
Diante disso, por certo que a contagem do prazo para 
exigir a(s) parcela(s) que restou(aram) inadimplida(s) 
sem o condão de provocar a rescisão do acordo 
celebrado, seja ela no curso do parcelamento ou ao seu 
final, inicia-se no dia seguinte ao vencimento previsto 
para última parcela, porquanto àquele momento 
deixará de existir a causa suspensiva da exigibilidade até 
então existente.
Em outras palavras, por exemplo, se o não pagamento de 
1 (uma) parcela, a rigor, não ensejava a rescisão do 
parcelamento, por certo que a fluência do prazo 
prescricional não pode estar indefinidamente impedida 
de acontecer em razão desse aspecto.
Sendo assim, o prazo prescricional retomará a sua 
contagem no dia seguinte ao do vencimento da última 
prestação prevista no parcelamento, tenha sido ela paga 
ou não.
Afinal, no mesmo sentido da premissa inicialmente fixada 
neste Parecer, “o prazo prescricional voltará a correr 
porquanto deixou de existir ou de vigorar a causa 
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário”.
Dessa forma, ainda que não se trate de hipótese de 
rescisão de parcelamento – porquanto não houve a 
inadimplência do número de parcelas sinalizadas pela 
legislação – houve, sim, a finalização do prazo de 
suspensão da exigibilidade sem que restasse 
integralmente adimplido o débito confessado.
Significa dizer que, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento da última parcela, não existirá mais a 
suspensão da exigibilidade do crédito outrora 

configurada pelo parcelamento, retomando, assim, o 
prazo prescricional, o seu curso regular de contagem.
Na forma da fundamentação que compõe o presente 
Parecer, esta Procuradoria Fiscal somente pode concluir 
no sentido de que, tendo sido configurada a 
inadimplência de parcela(s) incapaz(es) de ensejar a 
rescisão, seja no curso do parcelamento ou ao seu final 
(última parcela), a consequência será a mesma: no dia 
seguinte ao do previsto como vencimento da última 
parcela inexistirá parcelamento e, consequentemente, 
inexistirá qualquer causa suspensiva da exigibilidade do 
crédito parcelado, a permitir o reinício da contagem do 
prazo prescricional para a sua cobrança.
Em suma, considerando-se que, com o fim do prazo do 
parcelamento – configurado pela última data de 
vencimento da parcela – uma vez finalizado o 
parcelamento – vencida a última prestação, com ou sem 
pagamento – com a inadimplência de uma única parcela 
em seu curso, deve ser realizada a apuração do 
montante ainda devido, considerando o débito originário 
e a perda de eventuais benefícios obtidos com o 
parcelamento, em virtude de não ter havido o 
cumprimento integral do acordo outrora celebrado.

2.5 DA POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.
Aproveitando o ensejo da matéria abordada neste 
Parecer, parte-se ao estudo da possibilidade de 
purgação da mora diante das possibilidades de rescisão 
dos parcelamentos, aspecto capaz de gerar dúvidas 
quanto à postergação do reinício da contagem do prazo 
prescricional.
Isso ocorre quando, a despeito da determinação legal no 
sentido de que ocorrerá a automática rescisão do 
parcelamento com a configuração de certas hipóteses de 
descumprimento, em razão da demora da Administração 
em realizar o ato de sua exclusão do parcelamento, o 
contribuinte ainda consegue realizar pagamentos de 
parcelas vencidas ou vincendas.
Nesse particular, de acordo com a doutrina civilista que 
trata da mora, de um modo geral, considera-se passível 
de purgação a mora quando esta não se confunde com a 
inexecução cabal da obrigação; quando não se tornou 
inútil para o credor a prestação ou quando a 
consequência legal ou contratual do inadimplemento não 
for a resolução do acordo.
Considerando que a legislação Municipal, tanto geral 
quanto específica, definiu que a inadimplência de um 
número determinado de parcelas é causa de exclusão ex 
lege do contribuinte do programa, ainda que a 
Administração não chegue a realizar, na prática, o 
desparcelamento, a causa suspensiva da exigibilidade 
do crédito já não mais subsiste.
Portanto, não há fundamento jurídico para que se possa 
aproveitar, como marco para contagem do prazo 
prescricional, depois de configurada a rescisão do 
parcelamento, a data do último pagamento realizado pelo 
contribuinte, uma vez que, por força da própria lei, o 
parcelamento já não mais subsistia como causa 
suspensiva da exigibilidade do crédito.
De outra sorte, somente nos parcelamentos em que a lei 
prevê a realização de um ato formal de rescisão, a 
purgação da mora seria perfeitamente cabível até o fim 
do processo administrativo que averigua a rescisão do 
acordo, ou seja, até a intimação do sujeito passivo do ato 
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de sua exclusão. 
Afinal, enquanto não houver tal intimação, o acordo de 
parcelamento continua formalmente válido, apesar de 
materialmente descumprido, o que possibilita o 
pagamento da dívida ainda pelas regras nele 
estabelecidas.
Dessa forma, a purgação da mora somente é possível no 
parcelamento para o qual exista previsão de que a 
rescisão do acordo não é automática e depende de futuro 
ato formal.
Nas demais hipóteses, ainda que recebido o pagamento 
pela Administração, o prazo prescricional não mais 
estaria interrompido, já tendo retomado o seu curso 
desde a configuração da hipótese de rescisão do acordo, 
na forma da fundamentação acima.  

2.6 DA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
IMPEDITIVA DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO 
F I S C A L  P O R  D E S C U M P R I M E N T O  D E  
PARCELAMENTO.
Outro aspecto relevante a ser abordado por este Parecer 
é o imperativo pelo não ajuizamento da execução fiscal 
quando transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a 
data da constituição do crédito (data de vencimento do 
tributo) e a data da assinatura do parcelamento 
(confissão de dívida).
Isso porque há casos em que, analisando os créditos 
para f ins de promoção do ajuizamento da 
correspondente Execução Fiscal, é possível reconhecer 
a ocorrência de prescrição.
Explique-se.
Em se tratando de lançamento de IPTU, o calendário 
fiscal prevê a data de vencimento do crédito tributário 
para cada exercício. Tal entendimento, inclusive, já se 
encontra pacificado pelo julgamento de Recursos 
Especiais Repetitivos (Tema 980), em que restaram 
fixadas as teses de que: 1) o marco inicial para contagem 
do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto 
Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data 
estipulada para o vencimento da cobrança do tributo; e 2) 
o parcelamento de ofício (pela Fazenda Pública) da 
dívida tributária não configura causa suspensiva da 
contagem da prescrição, tendo em vista que não houve 
anuência do contribuinte.
Dessa forma, considerando o vencimento da obrigação 
previsto pela própria legislação, a Fazenda Municipal tem 
5 (cinco) anos para propor a correlata Execução Fiscal 
com o fim de exigir o referido tributo inadimplido.
Para tanto, é preciso realizar uma análise mais 
aprofundada, verificando-se o histórico de 
parcelamentos para os créditos tributários em 
questão, de modo a se identificar eventuais outros 
pedidos de parcelamento por meio do(s) qual(is) o 
contribuinte tenha se manifestado pela inclusão da 
totalidade dos débitos relacionados.
Desse modo, em se verificando que a data de assinatura 
do Termo de Confissão e Assunção de Dívida pelo 
contribuinte excede o aludido quinquênio, por certo que o 
lustro prescricional não foi interrompido pelo 
parcelamento, porquanto, àquela altura da confissão do 
débito, extinto já estaria o crédito tributário.
Dessa forma, é possível que a prescrição tenha se 
consumado antes mesmo da adesão ao programa de 
parcelamento rescindido, de modo que o parcelamento 

do tributo em data posterior à da consumação da 
prescrição para a respectiva cobrança não teve o condão 
de interromper o prazo legal, vencido por inteiro.
Diante disso, não há alternativa à Municipalidade senão 
reconhecer a prescrição dos créditos tributários que 
estejam em tal situação, pelo que prescrita também está 
a pretensão da Fazenda Municipal de efetuar quaisquer 
correlatas cobranças, inviabilizando, portanto, o 
ajuizamento da respectiva Execução Fiscal. 
Acrescente-se que, em se constatando a ocorrência de 
tais situações em razão da prescrição, deve-se proceder 
com a baixa dos respectivos créditos lançados, com a 
recomendação de que os créditos passem a ser 
identificados no Sistema Tributário Municipal com o 
status de “PRESCRITO”.  

3 CONCLUSÃO
Diante do exposto, o opinativo da Procuradoria Geral do 
Município é no sentido de que:
a) é necessário analisar cada caso concreto a fim 
de identificar a respectiva legislação aplicável e o 
momento em que resta caracterizada a inadimplência 
do respectivo programa de parcelamento, marco 
temporal esse a partir do qual se reinicia a contagem do 
prazo prescricional, porquanto nasce para o Fisco a 
pretensão para buscar judicialmente a satisfação do 
crédito tributário inadimplido por meio da competente 
Execução Fiscal;

b) para evitar o risco de decisões judiciais contrárias ao 
direito do Município, ainda que se trate de caso em que a 
lei estabeleça a necessidade de ato de exclusão, a 
Administração deve adotar a contagem do prazo 
prescricional considerando a data do descumprimento do 
parcelamento;

c) configurada a inadimplência de parcela(s) incapaz(es) 
de, a rigor, ensejar a rescisão, seja no curso do 
parcelamento ou ao seu final (última parcela), a 
contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte 
ao do vencimento previsto para última parcela, porquanto 
àquele momento deixa de existir a causa suspensiva da 
exigibilidade até então existente;

d) a purgação da mora somente é possível para 
parcelamento com previsão legal de que a rescisão do 
acordo não é automática e depende de futuro ato formal, 
de modo que não há fundamento jurídico para, depois de 
configurada a rescisão do parcelamento, justificar o 
aproveitamento da data do último pagamento realizado 
pelo contribuinte como marco para contagem do prazo 
prescricional, uma vez que, por força da própria lei, o 
parcelamento já não mais subsistia como causa 
suspensiva da exigibilidade do crédito;

e) analisando-se o histórico de parcelamentos para os 
créditos tributários, em se verificando que entre a data de 
vencimento do tributo e a data de assinatura, pelo 
contribuinte, do Termo de Confissão e Assunção de 
Dívida transcorreram mais de 5 (cinco) anos, inexistirá 
interrupção da prescrição pelo parcelamento, porquanto 
àquela altura da confissão do débito, extinto já estava o 
crédito tributário, inviabilizando o ajuizamento da 
respectiva Execução Fiscal.
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Este é o parecer, s.m.j.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua 
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em 
execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 
devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, 
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
2 Art. 25. A concessão de parcelamento suspende a 
exigibilidade do crédito tributário. 
§1º. O atraso superior a 90 (noventa) dias do vencimento 
de qualquer das parcelas avençadas implica no imediato 
cancelamento dos benefícios concedidos e no 
vencimento antecipado de todas as demais parcelas.
3 Art. 6º. O contribuinte optante pelo PROGRAMA DE 
REFINANCIAMENTO FISCAL - REFI, será excluído, 
mediante ato do Secretário Municipal da Fazenda, nas 
seguintes hipóteses:
[...]
II - inadimplência, por 02 (dois) meses consecutivos, ou 
03 (três) meses alternados, relativa a quaisquer das 
parcelas mensais, no caso de pagamenton parcelado, 
inclusive quanto aos tributos vencidos após o ingresso no 
PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL - REFIS;
4 Art. 6° O contribuinte optante pelo PROGRAMA DE 
REFINACIAMENTO FISCAL- REFIS, será excluído, 
mediante ato do Secretário da Fazenda Municipal, nas 
seguintes hipóteses:
[...]
II – inadimplência, por 02 (dois) meses consecutivos, ou 
03 (três) meses alternados, relativamente a quaisquer 
das parcelas mensais, no caso de pagamento parcelado, 
inclusive quanto aos tributos vencidos após o ingresso no 
PROGRAMA DE REFINACIAMENTO FISCALREFIS; 
5 Art. 8º. O sujeito passivo será excluído do PF, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:
[...] 
II – estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela 
há mais de 60 (sessenta) dias; 
6 Art. 9° O sujeito passivo será excluído do REFIS, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:
I - o atraso com o pagamento de qualquer parcela há mais 
de 60 (sessenta) dias;
[...]
Este entendimento conta com o respaldo do Parecer 
7 PGFN/CDA/Nº 496/2009, que enuncia, à guisa de 
exemplo, no âmbito federal, que isto ocorre com a Lei nº 
9.964/2000, ao prever expressamente que a rescisão do 
acordo somente produzirá seus efeitos após a intimação 
do contribuinte do ato de exclusão. O aludido Parecer da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional encontra-se 
disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://www.pgfn.gov.br/noticias/Parecer%20CDA%2049
6-2009.pdf

PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, em 25 de janeiro de 2019.

Daniela Augusta Santos Brandão
Procuradora do Município

De acordo. Submeta-se à apreciação do Conselho 
de Procuradores do Município.

Virgínia Santana Corrêa Oliveira
Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal e 

Tributária 

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores do 
Município de Camaçari/BA, em reunião ocorrida em 
12/02/2019, nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 
1.443/2016:

Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município  

Bruno Helásio Amorim
Subprocurador-Geral do Município

Carolina Strauch De Souza
Procuradora-Chefe do Administrativo

Virgínia Santana Corrêa Oliveira           
Procuradora-Chefe do Fiscal 

Pamela Conceição Gavazza
Procuradora-Chefe do Contencioso

Carlos Eduardo B. Cerqueira
Associação dos Procuradores do Município de 

Camaçari- APMC

Aprovo o Parecer Normativo supra.

Camaçari, 21 de fevereiro de 2019.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Prefeito do Município de Camaçari

Divulgue-se o presente parecer, encaminhando-se 
cópia ao Gabinete do Secretário da Fazenda do 
Município de Camaçari.

Procuradoria-Geral do Município de Camaçari, em 21 
de fevereiro de 2019.

Bruno Nova Silva
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PARECER NORMATIVO PGMC Nº 03/2019

EMENTA: unidade imobiliária autônoma. 
Imóvel originário com e sem registro no 
Cartório de Imóveis. Sujeição passiva 
tributária. Prazo decadencial para 
lançamento de tributos incidentes sobre 
a unidade autônoma e novo lançamento 
tributário com relação ao imóvel 
originário.

1 RELATÓRIO
A Secretaria da Fazenda municipal requereu, por meio do 
Ofício n° 00577.45.2018, que a Procuradoria 
especializada em matéria fiscal se manifestasse sobre a 
correta identificação do sujeito passivo da obrigação de 
pagar IPTU, tendo em vista o falecimento de contribuinte, 
a inexistência do respectivo inventário judicial ou 
extrajudicial, a divisão do imóvel que era de sua posse 
com animus domini em diferentes unidades autônomas e 
a venda para terceiros dessas mesmas unidades.
Conforme asseverado pelo referido Órgão, existe uma 
centena de processos administrativos fiscais cujo objeto 
é o reconhecimento de unidade autônoma para fins 
tributários e que há dúvida jurídica acerca dos 
contribuintes e responsáveis pelos tributos vinculados a 
essas unidades e aos respectivos imóveis originários. 
Assim, aguardam a emissão de parecer pela 
Procuradoria Fiscal para fixarem o procedimento a ser 
adotado nos referidos processos administrativos. 
O presente parecer tem por objetivo orientar, portanto, os 
órgãos da Secretaria da Fazenda Municipal, bem como o 
Núcleo Fiscal do Procuradoria-Geral do Município de 
Camaçari, acerca da correta identificação do sujeito 
passivo tributário da obrigação de pagar Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), quando a 
Administração Fazendária Municipal reconhece como 
autônoma, para fins fiscais, uma unidade imobiliária que 
integrava outro imóvel, mas cujo desmembramento não 
foi averbado em Cartório de Registro de Imóveis.

2 ANÁLISE
2.1 DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE 
UNIDADE IMOBILIÁRIA AUTÔNOMA PARA FINS 
EXCLUSIVAMENTE TRIBUTÁRIOS

À luz do Código Tributário Nacional (CTN) - norma geral 
de direito tributário, nos termos do art. 146, III, da 
Constituição Federal -, o fato gerador do nascimento da 
obrigação tributária é aquele definido em lei como 
necessário e suficiente à sua ocorrência. Para a 
verificação da ocorrência desse fato jurídico, o art. 116 do 
mesmo Código estabelece o seguinte: 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-
se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em 
que o se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que normalmente 

lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em 
que esteja definitivamente constituída, nos termos de 
direito aplicável.

No que concerne especificamente ao Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o art. 32, 
caput, do CTN, autoriza a sua incidência sobre a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, localizado em Zona 
Urbana. Vejamos: 
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, 
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como 
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
Município.

Vale ressaltar, que, conforme entendimento pacificado 
no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior 

 Tribunal de Justiça (STJ) , a posse a que se refere o art. 
32 do CTN é aquela revestida de animus domini, que 
possibilitaria a eventual consolidação da propriedade 
com o possuidor.
Seguindo os regramentos fixados no Código Tributário 
Nacional, o Município de Camaçari prevê, no art. 76, do 
seu Código Tributário e de Rendas (CTRMC - Lei nº 
1039/2009), como hipótese material de incidência do 
IPTU, ter propriedade, ter titularidade de domínio útil ou 
ter a posse de imóvel localizado na Zona Urbana 
camaçariense. In verbis:
Art. 76. O Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por 
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 
localizado na zona urbana do Município. Parágrafo único. 
Considera-se zona urbana aquela definida no Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município, Lei n° 
866/2008.

A previsão do referido art. 76 c/c os arts. 32 e 116 do CTN 
autoriza, portanto, que toda vez a Administração 
Fazendária verificar no caso concreto a propriedade, o 
título de domínio útil ou a posse com animus domini de 
imóvel localizado na Zona Urbana camaçariense, 
promova o lançamento do IPTU respectivo, de modo a 
vincular à obrigação de pagar essa exação os 
respectivos sujeitos passivos, os quais também estão 
definidos em lei. 
 Isso importa dizer que, ainda que um imóvel não tenha 
sido regularmente desmembrado - à revelia, portanto, da 
legislação urbanística ou da Lei de Registros Públicos -, o 
Município deve, verificando a existência de unidades 
imobiliárias autônomas, inscrevê-las no Cadastro 
Imobiliário municipal e lançar os tributos vinculados a 
cada uma dessas unidades. Essa hipótese está 
expressamente prevista no Código Tributário e de 
Rendas da municipalidade, mais precisamente no seu 
art. 289:
Art. 289. Serão obrigatoriamente inscritas no cadastro 
imobiliário todas as unidades imobiliárias autônomas 
urbanas e rurais existentes neste Município, mesmo as 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
22 de Fevereiro de 2019 - Ano XVI
Nº 1116 - Pagina. 48 de 55



imunes ou isentas. 
§ 1° Para efeito de inscrição no cadastro, considera-se 
unidade imobiliária autônoma aquela delimitada que 
permite uma ocupação ou utilização privativa e tenha 
acesso independente, mesmo quando o acesso principal 
seja por meio de áreas de circulação comum a todos. 
§ 2° Para a caracterização da unidade imobiliária, deverá 
ser considerada a situação de fato do imóvel, coincidindo 
ou não com a descrita no respectivo título de 
propriedade, domínio ou posse, ou no cadastro. 
§ 3º A Administração Tributária poderá promover, de 
ofício, o desmembramento de unidade imobiliária 
considerada autônoma.

O reconhecimento pela Fazenda Municipal de unidades 
imobiliárias autônomas, para fins exclusivamente 
tributários, também foi objeto de análise pelo Superior 
Tribunal de Justiça, que possui entendimento reiterado 
no sentido de legalidade desse ato por parte dos 
Municípios. Vejamos: 
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. 
T R I B U TA Ç Ã O  S O B R E  N O VA S  U N I D A D E S  
AUTÔNOMAS CONSTRUÍDAS EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL. DESNECESSIDADE DA INSCRIÇÃO 
PRÉVIA INDIVIDUALIZADA NO REGISTRO DE 
IMÓVEIS. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. INTELIGÊNCIA 
DOS ARTS. 32, 34 E 116, INCISO I, DO CTN.
1. Cinge-se a controvérsia em se estabelecer a 
possibilidade de o fisco, verificando alteração em imóvel 
pré-existente, que se dividiu em unidades autônomas, 
poder proceder a novas inscrições de IPTU, sem que 
haja registro das novas unidades em cartório de imóveis.
2. O art. 32 do CTN estabelece que o fato gerador do 
IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse. O art. 34 
do referido diploma preconiza que o "Contribuinte do 
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu 
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título." 3. É 
absolutamente dispensável qualquer exigência de prévio 
registro imobiliário das novas unidades para que se 
proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma 
vez que basta a configuração da posse de bem imóvel 
para dar ensejo à exação. Vários são os precedentes do 
STJ nesse sentido, dentre eles: REsp 735.300/SP, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 03/12/2008.
4. É suficiente para ensejar a cobrança do IPTU a 
verificação das unidades autônomas acrescidas ao 
imóvel, uma vez ser "cediço que os impostos reais (IPTU 
e ITBI, em especial)  referem-se aos bens 
autonomamente considerados." (REsp 722.752/RJ, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
11/11/2009).
5. Recurso especial provido.
(REsp 1347693/RS, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
11/04/2013, DJe 17/04/2013)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. IPTU. TRIBUTAÇÃO SOBRE NOVAS 
UNIDADES AUTÔNOMAS. DESNECESSIDADE DA 
INSCRIÇÃO PRÉVIA INDIVIDUALIZADA NO 
REGISTRO DE IMÓVEIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 
32, 34 E 116, INCISO I, DO CTN. INCIDÊNCIA DO 
TRIBUTO QUE INDEPENDE DE APROVAÇÃO 
ANTERIOR DA SUBDIVISÃO DA ÁREA EM LOTES 

PELA MUNICIPALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é a 
de que, à luz dos arts. 32, 34 e 116, I, do CTN, se tem por 
"dispensável qualquer exigência de prévio registro 
imobiliário das novas unidades para que se proceda ao 
lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta 
a configuração da posse de bem imóvel para dar ensejo à 
exação" (REsp 1.347.693/RS, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/4/2013).
2. A aprovação do parcelamento imobiliário pelo ente 
municipal não se apresenta como requisito para a 
incidência do IPTU. A propósito, a jurisprudência desta 
Corte admite a cobrança de IPTU em condomínios 
irregulares, ou seja, cujo parcelamento não foi aprovado 
pela autoridade competente. Precedente: EDcl no AgRg 
no AREsp 600.366/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado DJe 3/3/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1601370/RS, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Assim, quanto à individualização de unidade autônoma 
para fins exclusivamente tributários, ainda que inexista 
desmembramento formal do imóvel originário, o 
Município deve assim proceder, uma vez que se trata de 
obrigação imposta pelo art. 289 do CTRMC.

2.2 QUANDO O POSSUIDOR COM ANIMUS DOMINI 
D A U N I D A D E  A U T Ô N O M A D I V E R G E  D O  
PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL 
ORIGINÁRIO
No que toca especificamente ao sujeito passivo da 
obrigação de pagar IPTU, o Código Tributário e de 
Rendas Municipal elege como contribuinte desse tributo, 
o proprietário, o titular do seu domínio útil ou o possuidor 
de imóvel situado na Zona Urbana da municipalidade.  A 
lei ainda impõe a responsabilidade solidária aos 
promitentes compradores imitidos na posse, os 
cessionários, os comodatários e os ocupantes a qualquer 
título do imóvel. Isso está explicitado no art. 96 do r. 
Codex municipal:
Art. 96. Contribuinte do imposto é o proprietário do 
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a 
qualquer título. 
§ 1° Respondem solidariamente pelo imposto os 
promitentes-compradores imitidos na posse, os 
cessionários, os comodatários e os ocupantes a qualquer 
título do imóvel, ainda que pertencente a pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado isenta do imposto ou 
imune. 
§ 2° O espólio é o responsável pelo pagamento do 
imposto incidente sobre os imóveis que pertenciam ao 
“de cujus”.
 § 3° A massa falida é responsável pelo pagamento do 
imposto incidente sobre os imóveis de propriedade do 
falido. 

Com relação ao sujeito passivo da obrigação de pagar 
IPTU, quando há o reconhecimento pela Administração 
Fazendária de uma unidade autônoma, o Código 
Tributário e de Rendas Municipal também fixa a seguinte 
regra específica: 
Art. 292. Far-se-á a inscrição da unidade imobiliária 
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autônoma em nome do proprietário do imóvel, do titular 
do domínio útil ou do possuidor.
 § 1° Quando o terreno e a edificação pertencerem a 
pessoas diferentes far-se-á a inscrição em nome do 
proprietário da edificação, anotando-se o nome do 
proprietário do terreno.
§ 2º Para os efeitos deste artigo, poderão ser utilizados, 
além das provas comuns de propriedade, domínio útil ou 
posse do imóvel, Alvará de Licença para construção, 
comprovante de fornecimento de serviços ou outros 
documentos especificados em Regulamento. 
§ 3° Quando ocorrer o desaparecimento da edificação, o 
terreno será inscrito em nome do seu proprietário, 
conservando-se para a área correspondente o mesmo 
número de inscrição.

Observa-se, portanto, que, à luz do r. art. 292, o sujeito 
passivo da obrigação de pagar IPTU de unidade 
imobiliária autônoma desmembrada de outra originária é 
o proprietário, titular de domínio útil ou possuidor dessa 
mesma unidade. Por conclusão lógica, se o proprietário, 
o possuidor com animus domini ou o titular de domínio útil 
promover o desmembramento de seu imóvel em 
unidades autônomas, ele continua como contribuinte do 
imóvel originário e passa a ser o contribuinte também das 
unidades destacadas. 
Ocorre, entretanto, que nem sempre quando a 
Administração Fazendária toma ciência da existência de 
uma unidade imobiliária autônoma, decorrente de um 
desmembramento de fato de um imóvel, há coincidência 
entre o proprietário, possuidor ou titular de domínio útil do 
imóvel originário e o possuidor com animus domini da 
unidade destacada. 
Quando isso acontece, conforme manifestado no Ofício 
SEFAZ n° 0577.45.2018, a Administração Tributária vem 
enfrentando dificuldade para identificar o contribuinte e o 
responsável pelos tributos vinculados ao imóvel 
originário e o contribuinte e o responsável por aqueles 
correlatos à unidade autônoma. Há dúvida também na 
identificação do prazo que a administração possui para 
realizar o lançamento retroativo dos tributos vinculados à 
unidade autônoma.
A resposta a essas questões está na própria legislação, 
que deve ser interpretada sistematicamente, conforme 
se passa expor. 

2.2.1 IMÓVEL ORIGINÁRIO COM REGISTRO NO 
CARTÓRIO DE IMÓVEIS E DESMEMBRAMENTO 
IRREGULAR COM OU SEM EDIFICAÇÃO
A propriedade imobiliária pode ser adquirida de modo 
originário ou derivado. A aquisição originária ocorre por 
meio de usucapião, alguns tipos de acessão ou outra 
forma expressamente prevista em lei; ou seja, sem 
vínculo com a propriedade anterior. Nesse caso, em que 
pese o disposto no art. 130 do CTN, os tributos correlatos 
ao imóvel, não se sub-rogam na pessoa do novo 
adquirente, tendo em vista a natureza da própria 
aquisição. 
A aquisição derivada da propriedade, por outro lado, 
ocorre por ato entre vivos ou causa mortis e, em regra, 
compreende a sub-rogação dos tributos vinculados ao 
imóvel, e não quitados, na pessoa do adquirente . 
Nos termos do art. 1245 do Código Civil, transfere-se a 
propriedade entre vivos imobiliária pelo registro do título 

translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Isso 
significa que, até a averbação do referido título no citado 
Cartório, a propriedade imobiliária permanece com 
aquele indicado no respectivo título de propriedade. 
No caso de falecimento do proprietário de imóvel, em que 
pese a imediata abertura de sucessão e transmissão da 
herança aos sucessores, é com a finalização do 
inventário e a consequente partilha de bens aos 
herdeiros, que a titularidade do imóvel, que integrou essa 
universalidade de direito, é efetivamente transferida. 
Entre o falecimento do contribuinte e a partilha de seus 
bens, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos 
correlatos ao imóvel de sua propriedade é do espólio. 
Diante dessas hipóteses de aquisição da propriedade 
imobiliária, é possível se afirmar que, até a averbação 
dessas situações no respectivo título do imóvel, 
presume-se que a propriedade permanece com aquele 
possui o título de propriedade devidamente registrado no 
Cartório de Imóveis. 
Não é por outro motivo que o art. 96 do CTRMC 
estabelece o proprietário como o contribuinte do IPTU e 
imputa ao promitente comprador imitido na posse a 
responsabilidade solidária por essa exação. 
Regra mais específica, entretanto, está no §1°, do art. 
292, do r. Código Municipal, que trata da hipótese de 
edificação por terceiro em terreno que permanece sob a 
propriedade de outrem. Nessa situação, o possuidor, 
responsável pela edificação, torna-se o contribuinte dos 
tributos vinculados ao imóvel sob a sua posse e o 
proprietário originário responde pelos mesmos tributos 
na qualidade de devedor solidário. Isso se justifica, na 
medida em que, nos termos do art. 1.255 do Código Civil, 
quem constrói em terreno alheio, salvo a hipótese de 
usucapião declarada judicialmente, não adquire a 
propriedade desse bem. 
Por outro lado, quando o terreno desmembrado não 
possuir edificação, diante da inexistência de regra 
específica no Código Tributário e de Rendas Municipal 
para essa situação, deve ser aplicada a norma geral 
prevista no seu art. 96. Desse modo,  o proprietário 
permanece como o sujeito passivo da obrigação 
tributária, mas o possuidor com animus domini da 
unidade autônoma passa a ser responsável solidário 
pela respectiva unidade. 

2.2.2 IMÓVEL ORIGINÁRIO SEM REGISTRO NO 
CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
Analisada a responsabilidade tributária pelas unidades 
imobiliárias autônomas, que foram irregularmente 
desmembradas de imóveis registrados no Cartório de 
Imóveis, faz-se necessário se debruçar sobre a 
responsabilidade pelos tributos vinculados a unidades 
imobiliárias autônomas, que se destacaram de imóveis 
que não possuem qualquer registro no Cartório de 
Imóveis. No caso sob exame, portanto, há que se falar 
apenas de transferência de posse com animus domini.
Partindo-se dessa premissa, quando o imóvel, sem 
registro no cartório de imóveis, é desmembrado, a 
responsabilidade pelos tributos vinculados às 
respectivas unidades autônomas é daqueles que estão 
na posse com animus domini dessas mesmas unidades. 
Isso é o que se extrai do art. 292, caput: “Far-se-á a 
inscrição da unidade imobiliária autônoma em nome do 
proprietário do imóvel, do titular do domínio útil ou do 
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possuidor.” 
Isso se justifica, uma vez que o contribuinte do IPTU é 
aquele que possui uma relação pessoal e direta com o 
fato gerador, que é ter propriedade, ser titular de domínio 
útil ou possuidor de imóvel (vide art. 121 do CTN). O 
responsável é, por outro lado, aquele que, sem se 
revestir da condição de contribuinte, a lei lhe atribua tal 
condição.  
Observe-se, porém, que, como o possuidor da unidade 
autônoma, por força do caput do art. 292 do CTRMC, se 
torna o contribuinte dos tributo relacionados ao seu bem, 
não há no mesmo Codex qualquer norma que estabeleça 
a responsabilidade solidária por esses mesmos tributos 
ao possuidor do imóvel originário ou ao que 
eventualmente tenha antecedido o atual.  Assim, o 
possuidor antecessor apenas responde pelos tributos 
lançados em decorrência de sua própria posse. 
O mesmo não ocorre quando houver transferência da 
posse de uma unidade autônoma irregularmente 
desmembrada, porém já inscrita no Cadastro Municipal. 
Nessa situação, por se tratar de transferência de posse 
de imóvel singularmente considerado, aplica-se o art. 
130 do CTN, que dispõe que a dívida tributária vinculada 
a imóvel sub-roga-se na pessoa do seu adquirente.

2.2.3 DA NÃO RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO 
CONTRIBUINTE DA UNIDADE AUTÔNOMA PELAS 
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DO IMÓVEL ORIGINÁRIO
A partir da interpretação conjunta do art. 121 e 130 do 
CTN, com o art. 96 do CTRMC, conclui-se que a posse 
com animus domini sobre unidade imobiliária autônoma 
não acarreta a responsabilização solidária do 
contribuinte respectivo para com os tributos incidentes 
sobre o imóvel originário ou decorrentes da posse de 
terceiros sobre outras unidades autônomas decorrentes 
do mesmo imóvel originário. 
Primeiro, porque, para a fixação de responsabilidade 
solidária no âmbito tributário, deve haver um vínculo 
material mínimo entre o responsável e o fato que deu 
causa ao nascimento da obrigação tributária. Na situação 
em tela, caso o possuidor da unidade autônoma não 
tenha exercido a posse com animus domini, a 
propriedade ou possua título de domínio útil referente a 
todo o imóvel originário, inexiste a conexão mínima 
necessária com a totalidade desse bem, capaz de 
vinculá-lo subjetivamente aos tributos incidentes sobre a 
posse, a propriedade ou a titularidade de domínio útil do 
referido imóvel originário. 
Além disso, esse tipo de responsabilização, quando 
subjetiva, também pode contrariar o princípio capacidade 
contributiva, previsto no art. 145, § 1º da Constituição 
Federal, na medida que inviabiliza que as circunstâncias 
individuais do possuidor de unidade imobiliária autônoma 
sejam verificadas, impossibilitando, assim, que sua 
contribuição seja conforme a sua possibilidade de arcar 
com o respectivo ônus.
Ressalte-se, entretanto, que o fato de o possuidor da 
unidade imobiliária autônoma não responder 
pessoalmente pelas dívidas tributárias do imóvel 
originário, não impede a constrição da respectiva 
unidade para a garantia do crédito tributário vinculado ao 
imóvel do qual se desmembrou. Tal constrição se 
justifica, na medida em que a natureza da obrigação 
tributária nesse caso é propter rem, recaindo, portanto, 

sobre o bem. 

2.2.4 DA TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE AUTÔNOMA 
DE POSSE OU PROPRIEDADE DE PESSOA 
FALECIDA
Quando o proprietário ou o possuidor do imóvel originário 
for falecido, conforme comprovado por meio de certidão 
de óbito, nos termos do art. 96, III, do CTRMC c/c art. 131, 
III do CTN, o seu espólio fica responsável pelos créditos 
tributários não quitados, até a partilha de bens, momento 
a partir do qual a responsabilidade recai sobre os 
herdeiros que receberam o bem como herança. A 
representação do espólio é feita pelo inventariante, 
devidamente nomeado, ou na falta desse, pelo 
administrador provisório, conforme a ordem prevista no 
art. 1.797 do Código Civil.
Nesse caso, a inexistência de abertura de inventário 
judicial ou extrajudicial deve ser comprovada por meio de 
certidão cível expedida pelo Tribunal de Justiça do último 
domicílio do(a) falecido(a)  e certidão negativa expedida 
por Cartório de Notas do último domicílio do falecido.
Observe-se que se alguém detém a posse de unidade 
imobiliária autônoma, que foi desmembrada de imóvel 
que estava sob a posse ou propriedade de pessoa que já 
faleceu, aplicam-se as mesmas regras destacadas nos 
itens anteriores, com a diferença de que até a partilha de 
bens, a universalidade de bens do de cujus fica a cargo 
espólio, que é o responsável pelos pagamentos dos 
tributos devidos.     

2.2.5 DA RETROATIVIDADE DO LANÇAMENTO DOS 
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A UNIDADE 
IMOBILIÁRIA AUTÔNOMA 
Caso a autoridade administrativa verifique por meio de 
prova inequívoca que o imóvel originário havia sido 
desmembrado de fato anteriormente ao período que a 
administração fazendária tomou ciência sobre a(s) 
unidade(s) autônoma(s), essa autoridade administrativa 
deve promover os lançamentos dos tributos vinculados a 
essa(s) unidade(s) autônoma(s) retroativamente, 
respeitado o prazo decadencial máximo de 5 (cinco) 
anos, previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional 
(CTN).
Para tanto, devem ser concomitantemente anulados os 
lançamentos dos créditos vinculados ao imóvel 
originário, para o mesmo período, e promovidos os novos 
lançamentos relativos ao imóvel originário; mas desta 
feita com a base de cálculo correta, ou seja, sem a 
inclusão das unidades imobiliárias autônomas).

3 CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se, em resumo, o seguinte: 
a) é possível a inscrição de unidade imobiliária 
autônoma, decorrente de desmembramento irregular de 
imóvel originário, no Cadastro Imobiliário Municipal, com 
finalidade exclusivamente tributária;
b) aquele que detém a posse com animus domini 
de edificação construída em terreno cuja propriedade 
não lhe pertence, torna-se o contribuinte dos tributos 
vinculados ao imóvel sob a sua posse e o proprietário 
originário responde pelos mesmos tributos na qualidade 
de devedor solidário;
c) quando o terreno originário for desmembrado 
irregularmente e não houver edificação, o proprietário 
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permanece como o sujeito passivo da obrigação 
tributária, mas o possuidor com animus domini da 
unidade autônoma passa a ser responsável solidário 
pela respectiva unidade;
d) quando o imóvel sem registro no cartório de 
imóveis é desmembrado, a responsabilidade pelos 
tributos vinculados às respectivas unidades autônomas é 
daqueles que estão na posse com animus domini dessas 
mesmas unidades; o possuidor antecessor apenas 
responde pelos tributos lançados em decorrência de sua 
própria posse;
e) quando houver transferência da posse de uma 
unidade autônoma desmembrada de imóvel sem registro 
no Cartório de Imóveis, porém essa mesma unidade já 
estiver inscrita no Cadastro Municipal, por se tratar de 
transferência de posse de imóvel singularmente 
considerado, a dívida tributária vinculada à referida 
unidade sub-roga-se na pessoa do seu adquirente;
f) a posse com animus domini sobre unidade 
imobiliária autônoma não acarreta a responsabilização 
solidária do contribuinte respectivo para com os tributos 
incidentes sobre o imóvel originário ou decorrentes da 
posse de terceiros sobre outras unidades autônomas 
decorrentes do mesmo imóvel originário;
g) quando o proprietário ou o possuidor do imóvel 
originário for falecido, conforme comprovado por meio de 
certidão de óbito, nos termos do art. 96, III, do CTRMC c/c 
art. 131, III do CTN, o seu espólio fica responsável pelos 
créditos tributários não quitados, até a partilha de bens, 
momento a partir do qual a responsabilidade recai sobre 
os herdeiros que receberam o bem como herança.

Este é o parecer, s.m.j.

 1 Art. 146. Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre:
 2 Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em  lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência.
3 EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. IPTU. Imóvel da União 
destinado à exploração comercial. 3. Contrato de concessão de 
uso. Posse precária e desdobrada. 4. Impossibilidade de a 
recorrida figurar no pólo passivo da obrigação tributária. 
Precedente. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 451152, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, julgado em 22/08/2006, DJe-004 DIVULG 26-04-2007 
PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00107 EMENT VOL-
02273-04 PP-00823 RIP v. 9, n. 42, 2007, p. 333-340 LEXSTF v. 
29, n. 341, 2007, p. 250-262)

4 TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. IPTU.
SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. 
PROPRIETÁRIO EM SENTIDO FORMAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que somente 
a posse com animus domini é apta a gerar a exação predial 
urbana.
2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 544.086/RJ, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
23/09/2014, DJe 30/09/2014)

TRIBUTÁRIO. IPTU. CONTRIBUINTE. ARTS. 32 E 34 DO 
CTN. IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE Á UNIÃO. 
CONTRATO DE CESSÃO DE USO. CESSIONÁRIO É 
POSSUIDOR POR RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1. Os impostos caracterizam-se pela compulsoriedade que 
encerram, sem a necessidade da comprovação de 
contraprestação específica, por isso que, tratando-se de IPTU, 
o seu fato gerador, à luz do art. 32 do CTN, é a propriedade, o 
domínio útil ou a posse.
2. O cessionário do direito de uso não é contribuinte do IPTU, 
haja vista que é possuidor por relação de direito pessoal, não 
exercendo animus dominii, sendo possuidor do imóvel como 
simples detentor de coisa alheia. Precedentes: AgRg no Ag 
1207082/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 
PRIMEIRA TURMA, DJe 14/04/2010; AgRg no Ag 1243867/RJ, 
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 
12/03/2010; AgRg no REsp 885.353/RJ, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 06/08/2009; 
AgRg no Ag 1129472/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 
PRIMEIRA TURMA, DJe 01/07/2009; REsp 933.699/RJ, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 
28/03/2008; AgRg no REsp 947267/RJ, Rel. Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ 18/10/2007; 
REsp 681406/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 
TURMA, DJ 28/02/2005; REsp 325489/SP, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 24/02/2003.
3. O STF consolidou o mesmo entendimento, no seguintes 
termos: "Recurso Extraordinário. 2. IPTU. Imóvel da União 
destinado à exploração comercial. 3. Contrato de concessão de 
uso. Posse precária e desdobrada. 4. Impossibilidade de a 
recorrida figurar no pólo passivo da obrigação tributária. 
Precedente. Recurso extraordinário a que se nega provimento." 
(RE 451152, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda 
Turma, DJ 27-04-2007) 4. A doutrina assevera que "O preceito 
do CTN que versa a sujeição passiva do IPTU não inova a 
Constituição, "criando por sua conta" um imposto sobre a posse 
e o domínio útil. Não é qualquer posse que deseja ver tributada. 
Não é a posse direta do locatário, do comodatário, do 
arrendatário de terreno, do administrador de bem de terceiro, do 
usuário ou habitador (uso e habitação) ou do possuidor 
clandestino ou precário (posse nova etc.). A posse prevista no 
Código Tributário como tributável é a de pessoa que já é ou 
pode ser proprietária da coisa"Corolário desse entendimento é 
ter por inválida a eleição dos meros detentores de terras 
públicas como contribuintes do imposto." ( Aires Barreto in 
Curso de Direito Tributário, Coodenador Ives Gandra da Silva 
Martins, 8ª Edição - Imposto Predial e Territorial Urbano, 
p.736/737) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1205250/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 16/11/2010)

5 Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão 
feitos:

 [...]
II - a averbação: [...] 4. da mudança de denominação e de 
numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da 
demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis; 
[...]32. do termo de quitação de contrato de compromisso de 
compra e venda registrado e do termo de quitação dos 
instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de 
empreendimentos ou de processo de regularização fundiária, 
firmado pelo empreendedor proprietário de imóvel ou pelo 
promotor do empreendimento ou da regularização fundiária 
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objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de 
qualquer modalidade ou de regularização fundiária, 
exclusivamente para fins de exoneração da sua 
responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o 
imóvel perante o Município, não implicando transferência de 
domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da 
regularização.              
 6 Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato 
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens 
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, 
sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo 
quando conste do título a prova de sua quitação.

 7 Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o 
registro do título translativo no Registro de Imóveis.

o§ 1  Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel.

o§ 2  Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a 
decretação de invalidade do registro, e o respectivo 
cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono 
do imóvel.
 8 Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde 
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

 9  Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens 
adquiridos ou remidos
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos 
tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou 
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do 
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão.

 10 Art. 96. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 
§ 1° Respondem solidariamente pelo imposto os promitentes-
compradores imitidos na posse, os cessionários, os 
comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda 
que pertencente a pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado isenta do imposto ou imune. 
§ 2° O espólio é o responsável pelo pagamento do imposto 
incidente sobre os imóveis que pertenciam ao “de cujus”.
 § 3° A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto 
incidente sobre os imóveis de propriedade do falido. 

11  Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno 
alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas 
e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a 
indenização.
12 Vide nota de rodapé n° 10.

13 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa 
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-
se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a 
situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de 
lei.

 14 Vide art. 96 do CTRMC.

PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, em 25 de janeiro de 2019.

De acordo. Submeta-se à apreciação do Conselho de 
Procuradores do Município.

Virgínia Santana Corrêa Oliveira
Procuradora-Chefe da Procuradoria Fiscal e Tributária 

Parecer aprovado pelo Conselho de Procuradores do 
Município de Camaçari/BA, em reunião ocorrida em 
12/02/2019, nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 
1.443/2016:

Bruno Nova Silva       
Procurador-Geral do Município   

Bruno Helásio Amorim
Subprocurador-Geral do Município

Carolina Strauch De Souza
Procuradora-Chefe do Administrativo

          
Virgínia Santana Corrêa Oliveira           

Procuradora-Chefe do Fiscal 

Pamela Conceição Gavazza

Procuradora-Chefe do Contencioso

            Carlos Eduardo B. Cerqueira
Associação dos Procuradores do Município de Camaçari- 

APMC

Aprovo o Parecer Normativo supra.

Camaçari, 21 de fevereiro de 2019.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Prefeito do Município de Camaçari

Divulgue-se o presente parecer, encaminhando-se cópia 
ao Gabinete do Secretário da Fazenda do Município de 
Camaçari.

Procuradoria-Geral do Município de Camaçari, em 21 de 

fevereiro de 2019.

Bruno Nova Silva
Procurador-Geral do Município de Camaçari

PORTARIA Nº 003/2019
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
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suas atribuições que lhes são conferidas pela 

Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 

Município e,

CONSIDERANDO a alta demanda de pessoas que 

buscam os postos de matrículas e a necessidade de 

pessoal qualificado para o atendimento ao público;

CONSIDERANDO que a matrícula é a porta de 

entrada da garantia de um direto fundamental, 

assegurado pelo artigo 227 da Constituição 

Federal, o que a torna de especial interesse 

público e

CONSIDERANDO, por fim, o que faculta o artigo 90 

da Lei 407/1998,

RESOLVE

Art. 1°. Convocar os Assistentes de Creche, 

Auxiliares de Disciplina, Monitores de Informática e 

Merendeiras relacionados no Anexo I desta portaria 

para atuarem na matrícula 2019, no período entre 

01/03/2019 a 30/03/2019.

Art. 2° Os convocados ficarão a disposição da 

Coordenação de Matrículas e Informações 

Educacionais – CMIE que lhes fornecerá as 

informações necessárias e o treinamento devido 

para o exercício da atividade.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário, 

especialmente as do Parágrafo Primeiro do Artigo 1º 

da Portaria 041//2018, referente aos servidores 

listados no Anexo I.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE 

FEVEREIRO DE 2019

Neurilene Martins Ribeiro

Secretária de Educação
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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