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Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus publica: 

 
 
• Lei Complementar N.° 36, de  10 de outubro de 2013 - Altera os artigos 

13,31 e 84 da Lei Complementar n.º 28/2008 – Código Tributário 
Municipal. 

• Lei Municipal N.° 1216, de  10 de outubro de 2013 - Dispõe sobre a 
criação do Portal da Transparência do município de Santo Antônio de 
Jesus, Estado da Bahia e dá outras providências. 

• Lei Municipal Nº 1.217 de 13  de novembro de 2013  - Autoriza o 
Município de Santo Antônio de Jesus a transferir recursos à entidade sem 
fins lucrativos, Associação Comercial da Cidade de Santo Antônio de 
Jesus. 

• Decreto Nº 531 de 10 de outubro de  2013 - Nomeia titular de cargo em 
comissão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus – 
BA. 

• Aviso De Licitação - Pregão Presencial Nº 011/2013. 
• IN- Instrução Normativa Nº 02 de 13 de novembro de 2013 - Dispõe 

sobre o procedimento de apuração do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza-ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela 
Agência de Propaganda. 
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LEI COMPLEMENTAR N.° 36, DE  10 DE OUTUBRO DE 2013 

“Altera os artigos 13,31 e 84 da 

Lei Complementar n.º 28/2008 – 

Código Tributário Municipal.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS – ESTADO FEDERADO DA 
BAHIA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Promulga o seguinte projeto de  Lei 

Complementar: 

Art. – 1º - Os artigos 13 e 31 da Lei Complementar n.º 28/2008 passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

                         “Artigo 13 – A Fazenda Municipal poderá conceder 

parcelamento de créditos tributários e não tributários, disciplinado por 

ato do Poder Executivo. 

                          Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado 

a cobrar juros de financiamento até o limite de 1% (um por cento) ao 

mês, sobre cada parcela, acumulados mensalmente 

                           [...] 

                           Artigo 31 – O contribuinte que deixar de pagar o 

tributo, no prazo estabelecido no calendário fiscal, ou for autuado em 

processo fiscal oi, ainda, intimado em decorrência de lançamento de 

oficio, ficará sujeito aos seguintes acréscimos legais: 

                           I- multa de infração: 

                            a) penalidade básica; 

                            b) pena majorada; 
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                            II – multa de mora; 

                            III – juros de mora; 

                            IV – atualização monetária 

                  

  §1º - A multa de infração será aplicada quando for 

apurada ação ou omissão do contribuinte que 

importe em inobservância do disposto na legislação 

tributária. 

§2º A multa de mora será calculada sobre o débito 

atualizado monetariamente a partir do dia seguinte 

ao vencimento do tributo, à razão de 0,33% (trinta e 

três centésimos por cento) ao dia, limitada ao 

máximo de 20% ( vinte por cento). 

§3º Os juros de mora calculados sobre o débito 

atualizados monetariamente serão contados a  partir 

do mês seguinte ao do vencimento do tributo, à 

razão de 1% ( um por cento) ao mês-calendário ou 

fração, calculados à data do seu pagamento. 

§4º - A atualização monetária no âmbito do município 

será através do indexador IPCA-E – Índice de preços 

ao consumidor amplo do IBGE” 

Art. 2º - Fica revogado o artigo 84 e parágrafos da Lei Complementar n.º 28/2008 – Código 

Tributário Municipal. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 10 de outubro de 2013 

HUMBERTO SOARES LEITE 
Prefeito Municipal 
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Projeto de Lei de autoria do vereador Uberdan Cardoso 

LEI MUNICIPAL N.° 1216 , DE  10 DE OUTUBRO DE 2013 

“Dispõe sobre a criação do Portal 

da Transparência do município de 

Santo Antônio de Jesus, Estado 

da Bahia e dá outras 

providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS – ESTADO FEDERADO DA 
BAHIA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Promulga o seguinte Projeto de Lei: 

Art. – 1º O Chefe do Poder Executivo, criará na página da Administração Municipal na internet, o 

Portal da Transparência do Município de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, espaço 

destinado aos atos dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, 

possibilitando ao cidadão santantoniense o conhecimento, o acompanhamento e a fiscalização 

das ações dos agentes públicos, em cumprimento ao que preceitua o art. 48 da Lei Complementar 

nº 101/2000 e a lei federal nº 12.527/2011. 

§ 1º - Fica estabelecido que além dos órgãos da Administração Direta e Indireta, aplicam-se ainda 

as disposições desta Lei, no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, 

para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente mediante 

subvenções sociais, contratos de gestão, termos de parceria, convênios, acordos, ajustes ou 

outros instrumentos congêneres. 

§ 2º - As entidades referendadas no artigo anterior deverão elaborar um esboço resumido 

demonstrando a aplicação dos recursos recebidos pelo Poder Público e encaminharão ao 

Departamento responsável da inserção das informações na rede mundial de computadores, para 

que seja convertido em arquivos PDFs ou TXTs e publicado no Portal da Transparência para 

acesso público. 

§ 3º A publicidade a que estão submetidas às entidades citadas no parágrafo primeiro, refere-se à 

parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de 

contas a que estejam legalmente obrigadas. 
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Projeto de Lei de autoria do vereador Uberdan Cardoso 

Art. – 2º - Serão objeto de publicação no Portal Transparência do Município de Santo Antônio de 

Jesus: 

I. Os projetos de lei que versem sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Anual;

II.  Relatório da movimentação financeira realizada no mês anterior, contendo as receitas de 

arrecadação própria, transferências constitucionais, programas e convênios, bem como suas 

despesas e a disponibilidade em caixa e em bancos, de forma simplificada e de fácil 

entendimento;

III. Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Quadrimestral e o Relatório de Gestão 

Fiscal (RGF) Bimestral, preceituados nos artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº 101/2000 

IV. Extrato de convênios firmados contendo o órgão concedente, objeto e valor pactuado, sua 

vigência, cronograma de execução financeira e suas prorrogações, caso houver; 

V. Os anexos contábeis II, X, XI, XII,  XIII, XIV, XVI e XVII instituídos pela Lei nº 4.320/64; 

a) Anexo II – Receita segundo as categorias econômicas; 

b) Anexo X – Demonstrativo da receita orçada com a arrecadada; 

c) Anexo XI – Demonstrativo da despesa autorizada com a realizada; 

d) Anexo XII – Balanço orçamentário; 

e) Anexo XIII – Balanço financeiro; 

f) Anexo XIV – Balanço patrimonial; 

g) Anexo XVI - Demonstrativo da dívida fundada; e,  

h) Anexo XVII – Demonstrativo da dívida flutuante. 
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Projeto de Lei de autoria do vereador Uberdan Cardoso 

VI. Quadro de demonstrativo de gasto com pessoal e de investimentos nas áreas da saúde e 

educação; 

VII. Relação da dívida fundada detalhando Lei autorizativa, sua origem, valor, original, valor 

corrigido, prazos e parcelamentos pactuados. 

VIII. Relação dos Precatórios e em ordem cronológica; 

IX.  Relação dos empenhos por secretaria contendo o credor e o valor do empenhado, bem como, 

demonstrando o estágio liquidado e a liquidar; 

X. Relação nominal do Patrimônio Público; 

XI. Ata e/ou relatório das Audiências Públicas das prestações de contas realizadas pela secretaria 

Municipal de Finanças, bem como, o slide apresentando pela equipe; 

XII. Ata das demais Audiências Públicas realizadas; 

XIII. Os editais de licitações, na íntegra, as atas das sessões de julgamento, os atos de 

homologação e os contratos firmados, em extrato e na íntegra, com os respectivos aditivos, 

quando houver, obedecendo à ordem numérica estabelecida, dos processos licitatórios e 

contratuais promovidos pelo Município; 

XIV. Os contratos administrativos, subvenções e termos de cooperação firmados pela 

municipalidade, obedecendo a ordem numérica; 

XV. Os dados relacionados às despesas com publicidade institucional declinando: 

a) identificação da peça publicitária; 

b) Órgão ou unidade administrativa, projeto ou programa contemplado; 

c) Objetivos visados; 

d) Tipo de mídia contratada e nome do veículo/empresa; 
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Projeto de Lei de autoria do vereador Uberdan Cardoso 

e) Quantidade de inserções/publicações; 

f) Valor unitário e total; 

XVI. Relatório da liberação de recursos públicos do Município para o pagamento de despesas com 

viagens de servidores, secretários, prefeito e vice-prefeito, para os fins previstos na legislação 

municipal pertinente, para qualquer localidade fora da circunscrição municipal; 

XVII. Relação completa dos servidores públicos municipal ativos, classificada da seguinte forma: 

a) Servidores efetivos com a respectiva lotação, por secretaria ou órgão equivalente, diretoria e 

gerência, distribuídas por grupo funcional, com a indicação do símbolo da função eventualmente 

desempenhada, exceto dados pessoais e valores salariais, resguardando o sigilo de direito 

individual; 

b) Servidores comissionados, com respectiva lotação, por secretaria ou órgão equivalente, 

diretoria e gerência, identificando-se por símbolo do cargo ocupado, exceto dados pessoais e 

valores salariais, resguardando o sigilo de direito individual; 

XVIII. Relação completa dos veículos da Municipalidade, identificando-os por número de controle 

da frota, marca, modelo, ano de fabricação e órgão ou unidade administrativa ao qual está 

vinculado;

XIX. Listagem dos interessados devidamente cadastrados para obtenção da casa própria, 

separados por modalidade de preferência ou critério previamente estabelecido, com indicação da 

data do cadastramento e seu respectivo número de inscrição, como também, disponibilizar os 

nomes dos beneficiados em ordem cronológica, de atendimento identificando-os coma indicação 

do loteamento ou residencial na qual passou a pertencer o contemplado; 

XX. Lista contendo informações sucintas sobre as empresas cadastradas para obtenção de áreas 

nos distritos industriais do município, descrevendo o ramo de atividade de cada empresa e data 

do cadastramento, bem como, as empresas beneficiadas indicando o Distrito Industrial a qual a 

empresa foi autorizada a se instalar, em especial, com cópia fiel das atas das assembleias 

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (SUDIC) e os atos governamentais 

por elas geradas; 
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XXI. As planilhas de apropriação de custos do serviço público de transporte coletivo de 

passageiros, acompanhadas de todos os ensaios realizados até a obtenção do preço final; 

XXII. Relação das obras de engenharia (construções, ampliações e reformas) da Municipalidade, 

concluídas ou em andamento, bem como, planilha de serviços da empresa executora, contendo 

orçamento sintético e global; 

§ 1º - As receitas e despesas constantes do relatório da movimentação financeira serão 

discriminadas da seguinte forma: 

I – as receitas, por origem e fonte, valor e conta que recebeu o crédito; 

II – as transferências voluntárias, contendo o número do convênio e identificação do programa 

e/ou objeto pactuado, concomitantemente com o órgão conveniado; 

III – as despesas, pelo tipo e número do respectivo processo licitatório, nota de empenho, 

beneficiário e valor, seguido do estágio de liquidação da despesa até o seu efetivo pagamento; 

§ 2º - As proposições concernentes às Leis Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, deverão ser 

incluídas no Portal da Transparência em até 2 (dois) dias úteis da data da audiência pública de 

apresentação na Câmara Municipal. 

§ 3º - O relatório das despesas com viagens de servidores, secretários, prefeito e vice-prefeito, 

deverá ser publicado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do retorno previsto da viagem, 

contando informações sobre: 

I. Agenda cumprida; 

II. Assuntos ou temas discutidos; 

III. Resultados obtidos. 

§ 4º - A relação dos servidores públicos municipais deverá ser atualizada dentro de no máximo 7 

(sete) dias úteis após a publicação dos atos de nomeação, exoneração ou demissão no Órgão 

Oficial do Município. 
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§ 5º - O prazo máximo para atualização das informações referentes à frota de veículos da 

Municipalidade será de 7 (sete) dias a partir da data de aquisição/posse do veículo. 

§ 6º - O prazo máximo para atualização das informações nos incisos II, IV, V, VI, VII, VII, IX, XIII, 

XIV, XV, XVI, XII, XIX e XXI do presente artigo, deverão ser atualizados e publicados 

mensalmente conforme a execução financeiro-orçamentária e, os demais, quando houver 

movimentação realizada. 

Art. 3º O Portal da Transparência do Município de Santo Antonio de Jesus deverá, também, 

contar com mecanismo de consulta e acompanhamento da tramitação de solicitações ou 

requisições de serviços públicos, endereçados a Municipalidade, inclusive relativos a consultas e 

exames agendados nas unidades da rede pública municipal da saúde. 

Parágrafo Único – Para assegurar a privacidade dos usuários do serviço público municipal de 

saúde, deverá ser veiculado no Portal apenas o número de identificação do Cartão SUS ou 

correspondente, a unidade de saúde vinculada, a data e horário em que o agendamento foi 

realizado, e data, horário e local previsto para o atendimento. 

Art. 4º O Portal Transparência do Município de Santo Antonio de Jesus deverá ser 

permanentemente atualizado, observada a frequência estabelecida nesta Lei para os casos 

especificados. 

Art. 5º Os dados e informações disponibilizados deverão ser veiculados por tempo indeterminado, 

permitindo que o cidadão possa acompanhar a evolução das receitas, programas e projetos da 

Municipalidade. 

Art. 6º A interrupção temporária do serviço só poderá ocorrer em caso de problemas técnicos nos 

servidores, sistemas ou equipamentos próprios ou contratados pela Administração para o 

funcionamento do Portal Transparência. 

§ 1º - os problemas técnicos a que se refere o Caput deverão ser comprovados mediante laudo 

assinado por profissional habilitado na área de informática e publicado no Portal Transparência 

em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do reestabelecimento do serviço. 

§ 2º - Para que qualquer cidadão possa compreender as informações constantes no laudo, os 

termos técnicos utilizados para relatar o problema deverão constar no glossário do Portal da 

Transparência e também como anexo do referido laudo. 
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§ 3º - O prazo para o retorno das condições normais do serviço será de no máximo 24 (vinte 

quatro) horas, contando a partir da identificação do problema, salvo impedimentos determinados 

por motivos de força maior, devidamente detalhados conforme no parágrafo anterior. 

Art. 7º O Portal Transparência deverá dispor de sistema de backup diário, assegurando a 

recuperação de dados em caso de problemas técnicos ou ataque de hackers. 

Art. 8º Para permitir ao cidadão a localização de qualquer dado ou informação 

De interesse público divulgado conforme o disposto nesta Lei, o Portal Transparência deverá 

disponibilizar mecanismo eficiente de busca. 

Art. 9º Para facilitar aos internautas a compreensão dos dados e informações disponíveis, o Portal 

Transparência deverá conter glossário com a definição dos termos técnicos em linguagem 

popular. 

§ 1º - Na página principal do portal deverá conter obrigatoriamente, de forma resumida, um quadro 

informativo contendo o valor total da receita arrecadada, bem como, o montante gasto com 

pessoal, valores investidos nas áreas de saúde e educação, tento em valor e percentual 

acumulado.

§ 2º - O quadro resumido de que trata o parágrafo anterior não isenta o órgão em realizar a 

publicação dos demonstrativos detalhados dos gastos com pessoal, bem como, de investimento 

em educação e saúde, constante no item VI do artigo 2º desta Lei. 

Art.10 Para os efeitos desta Lei consideram-se termos técnicos as palavra sou expressões que 

não fazem parte do vocabulário coloquial dos cidadãos comuns, inclusive de linguagem 

estrangeira. 

Art. 11 Para auxiliar o cidadão na localização, compreensão e utilização dos dados e informações 

veiculadas, o Portal Transparência poderá disponibilizar, dentre outras, as seguintes seções: 

I – Manual de Navegação: também conhecido por “mapa do site”, apresenta em forma de tópicos 

toda a escritura dos conteúdos disponíveis no Portal da Transparência; 
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II – Perguntas Frequentes: apresenta respostas para as dúvidas mais comuns dos cidadãos em 

relação aos dados disponibilizados no Portal Transparência; 

III – Links: apresenta guia com nome, definição e hiperlink de sites de instituições e governos 

relacionados ao tema transparência, cidadania e controle de recursos públicos; 

IV – Fale Conosco: canal interativo para solução de dúvidas e prestação de informações 

adicionais relacionadas ao tema transparência da administração pública municipal, sem prejuízo 

aos dados de publicação obrigatória previstos nesta Lei. 

Art. 12 Subordinam-se às disposições de acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º desta Lei, além 

dos Órgãos da administração Direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 

as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades que fazem gestão 

de recursos públicos, podendo criar seu próprio portal da transparência desde que atenda 

fielmente os preceitos desta Lei e disponibilize links facilitando o acesso às informações, sem 

prejuízo da publicação no portal da transparência do Município. 

§ 1º - O Poder Legislativo deverá dispor obrigatoriamente de um Portal da Transparência em sua 

home page contendo todas as informações mensais do quadro de execução financeiro-

orçamentária, demonstrando sua receita e, suas despesas mensais discriminando-as por grupo, 

sendo Pessoal, Custeio, Capital e Inativos; 

§ 2º - O Poder legislativo publicará todos os demais relatórios enumerados no artigo 2º desta lei, 

salvo o item que não condizer com sua execução financeiro-administrativa e orçamentária; 

§ 3º - Os órgãos da Administração Direta deverão disponibilizar links de acesso em ambos dos 

Poderes de atuação a fim de facilitar a navegação do internauta; 

§4º - Os órgãos da Administração indireta poderão criar seu portal da transparência conforme sua 

metodologia de execução financeira, desde que seja de fácil entendimento, contendo informações 

fiéis e coesas, sem prejuízo da publicação no Portal da Transparência do município. 

Art. 13 As obrigações instituídas por esta Lei não suprem as publicações e audiências 

determinadas em Leis específicas e outras normas legais pertinentes à matéria. 
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Art. 14 Negar, omitir, retardar ou adulterar dados e informações de interesse público ou prestar 

declarações falsas sujeitará os responsáveis, inclusive aos gestores dos órgãos enunciados no 

artigo 12º, às penalidades da lei. 

Art. 15 – Constituem condutas ilícitas que ensejam em responsabilidade do Agente Público, 

estando sujeito às penalidades por infrações administrativas e por improbidade, o agente que:  

a) Retardar deliberadamente, recusar-se, publicar de forma incorreta, incompleta ou imprecisa no 

Portal da Transparência as informações requeridas nesta lei, bem como, ocultar total ou 

parcialmente em razão da condução do cargo, emprego ou função pública; e  

b) Impor sigilo a informação para obter proveito pessoal ou de terceiros, para fins de ocultação de 

ato ilegal cometido por si ou por outrem. 

Art. 16 Os gestores dos Poderes Executivo, Legislativo e demais órgãos da Administração 

Indireta, adotarão as medidas necessárias à execução do disposto na presente Lei no prazo de 

120 (cento e vinte) dias, contados da data da sua publicação, sob pena de responsabilidade. 

Art. 17 A execução do disposto nesta Lei não implicará qualquer aumento nas despesas da 

Municipalidade, devendo o Portal da Transparência ser implementando com os meios materiais 

disponíveis e com o apoio de funcionários já existentes no quadro de servidores das áreas de 

tecnologia e informação. 

Art. 18 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 10 de outubro de 2013 

HUMBERTO SOARES LEITE 
Prefeito Municipal  
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                           LEI MUNICIPAL Nº 1.217 DE 13  DE NOVEMBRO DE 2013  

 
“Autoriza o Município de Santo Antônio de Jesus a 
transferir recursos à entidade sem fins lucrativos, 
Associação Comercial da Cidade de Santo Antônio de 
Jesus, mediante Convênio, para a elaboração de evento 
denominado “EXPOMANDIOCA” e dá outras 
providências”. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, no uso das suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. O Poder Executivo Municipal, observando o quanto disposto nos arts. 16 e 17 

da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 26 da Lei Complementar nº 101/00, fica autorizado a 
transferir a título de subvenção social o valor de R$ 320.000,00 ( trezentos e vinte mil reais) à 
Associação Comercial da Cidade de Santo Antônio de Jesus, inscrita no CNPJ sob o nº. 
13.460.001/0001-60, com vistas a realização do evento tradicional denominado 
“EXPOMANDIOCA”. 

 
Parágrafo único - Os recursos financeiros transferidos servirão apenas para a realização 

do evento “Expomandioca” em sua totalidade, incluindo-se toda e qualquer despesa 
inerente. 

 
Art. 2º - Os recursos serão repassados mediante Convênio e aplicados em 

conformidade com os Planos de Trabalho apresentados pelas entidades e na forma da 
legislação em vigor, em especial da Resolução nº 1.121/05 do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia e alterações posteriores. 

 
Art. 3º. As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária 

própria, consignadas no orçamento vigente e suplementadas, caso seja necessário. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 
 

Santo Antônio de Jesus, 13 de novembro de 2013 
 
 

HUMBERTO SOARES LEITE 
PREFEITO MUNICIPAL
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CONVÊNIO Nº _____/2013 - TERMO DE 
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANTÔNIO DE JESUS E A ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“EXPOMANDIOCA” 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda sob o nº 
13.828.476/0001-03, com sede nesta cidade, Av. Dr. Ursicino Pinto de Queiroz, 167, Centro, Santo 
Antônio de Jesus, CEP 44.570-000, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. Humberto

Soares Leite, CPF 059.502.285-53 Carteira de Identidade nº 137056., brasileiro, 

casado, engenheiro, residente e domiciliado no Loteamento Cidade do Sul, Rua A, 

nº 30, Maria Preta, na cidade de Santo Antônio de Jesus - Bahia, doravante 
denominada CONVENENTE, e do outro lado a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL 
DE SANTO ANTONIO DE JESUS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
13.460.001/0001-60, com sede na Rua Tiradentes, nº 30, 1º Andar, Centro, Município de Santo 
Antônio de Jesus, instituída conforme Ata de Fundação aos 27/06/1979, conforme registro no 
Cartório de Santo Antônio de Jesus, declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº 
184, de 27/10/1983, neste ato representada por seu Presidente Genival Deolino Souza, brasileiro,
casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG nº 00705934 50 SSP/BA e inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob nº 096.160.805-63, e pelo 1º Tesoureiro
Rubem José de Araújo Barbosa, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade 
com RG nº 03617029 14 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 
Fazenda sob nº 333.853.945-20, e doravante denominada CONVENIADA, em conformidade com o 
Processo Administrativo nº 7624/2013,  observadas ainda as disposições legais da Lei Federal nº 
8.666 de 21/06/93, com alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883 de 08/06/94, nº 9.032 de 
28/04/95 e nº 9.648 de 27/05/98, combinada no que couber com a Lei Estadual nº 6.544 de 
22/11/89 e demais leis que regem a mantida, ajustam o presente TERMO DE CONVÊNIO, a título 
de subvenção  social, como suplementação financeira, para a concessão de recursos destinados a 
despesas para realização do evento “Expomandioca”, mediante as seguintes CLÁUSULAS:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
Constitui objeto do Convênio a transferências de recursos por parte do Poder Público para 
realização do evento denominado “Expomandioca”, de acordo com o Plano de Trabalho 
(Anexo I) aprovado pela Convenente e com as especificações descritas, conforme autorizado 
pela Lei Municipal nº ___, de ____ de _________ de 2013.   
 
1.1. De acordo com o descrito no PLANO DE TRABALHO (Anexo I), bem como no 
PARECER TÉCNICO elaborado pelo Gestor da CONVENENTE, o qual é parte integrante do 
Processo Administrativo nº _______, fica avençado que a CONVENIADA realizará o evento 
denominado “Expomandioca” nos dias 11 a 15 de dezembro de 2013 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS  
 
2.1. Os objetivos a serem alcançados são: 
 
 Realização do evento “Expomandioca” conforme delimitação no Plano de Trabalho em 
anexo 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
3.1. A CONVENIADA receberá da CONVENENTE, pelo atendimento ao objeto descrito na 
CLÁUSULA PRIMEIRA, o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), não cabendo 
à CONVENENTE nenhum encargo adicional. 
 
3.2. A CONVENIADA deverá apresentar prestação de contas dos valores repassado até 30 
(trinta) dias contados da aplicação de cada parcela recebida, conforme Resolução do TCM n.º 
1121/05 de 21 de dezembro de 2005. 
 
3.3. Na execução do Objeto, a CONVENIADA sofrerá constante fiscalização das Secretarias 
de Infraestrutura e Administração e Planejamento. 
 
3.4. O repasse de nova parcela dos recursos está condicionado à conferência e aceitação, pelo 
Sistema de Controle Interno Municipal, da prestação de contas da parcela anterior.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONVENIADA 
 
O CONVENIADO responsabiliza-se por: 
 
a) executar fielmente o Plano de Trabalho proposto, necessário à consecução do presente; 
 
b) prestar contas da aplicação dos recursos recebidos para custeio das despesas com 
prestação de serviços previstos no referido convênio, através de documentos originais fiscais 
ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 
comprobatórios serem emitidos em nome do CONVENIADO; 
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c) Respeitar e atender no que couber todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais, 
aplicáveis a sua atividade, bem como satisfazer, por sua conta, quaisquer exigências legais 
decorrentes da execução do presente Convênio. 
 
d) Permitir acesso à CONVENENTE, mediante prévio agendamento de data, de toda a 
documentação de responsabilidade da CONVENIADA, que seja referente ao 
desenvolvimento do objeto do presente Convênio. 
 
e) Permitir livre acesso, a qualquer tempo, dos funcionários da CONVENENTE, 
devidamente identificados, na área relativa ao desenvolvimento das atividades deste 
Convênio para efetuar inspeção, sem restrição de tempo de permanência. 
 
f) Excepcionalmente, a CONVENIADA poderá solicitar, por escrito, à CONVENENTE a 
autorização para transferência dos recursos financeiros entre os itens constantes no Plano de 
Aplicação, de acordo com PLANO DE TRABALHO (Anexo I). 
 
g) O remanejamento aludido no subitem anterior só poderá ser efetivado após expressa 
manifestação por escrito da CONVENENTE.  
 
h) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários decorrentes do 
presente convênio, ressaltando que inexiste responsabilidade da convenente, por encargos 
ou dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes de sua execução, no 
caso de inadimplência.  
 
i) adquirir materiais, contratar pessoal, pagar impostos tributos federais, estaduais e 
municipais, notadamente, o INSS e o FGTS, bem como todas as demais despesas relativas à 
suas atividades; 
 
j) A Conveniada deverá colocar em local visível a obrigatoriedade da divulgação do 
convenio através de placa na fachada da instituição, assim como em qualquer divulgação 
pertinente a Conveniada e manter estrito entendimento com os representantes da Secretaria 
de Turismo, Esporte e Cultura, em todas as etapas deste convênio, bem como proporcionar a 
participação e engajamento de outras entidades de caráter público e sociedade civil 
organizada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONVENENTE 
 
A CONVENTE responsabiliza-se a: 
 
a) repassar integralmente o valor fixado na Cláusula Terceira, no item 3.1., para atendimento 
do objeto do Convênio; 
 
b) fiscalizar as atividades e aplicação dos recursos através das Secretarias de Infraestrutura e 
Administração e Planejamento, bem como avaliação da execução do presente convênio pelo 
Controle Interno Municipal. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO 
 
O presente Convênio terá vigência até 31/12/2013 e entrará em vigor na data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, em face do interesse público, mediante Termo de 
Aditamento, devendo a prorrogação ser solicitada antes do advento do seu termo final. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ORÇAMENTO 
 
O presente convênio está vinculado à seguinte classificação orçamentária: 
 
ÓRGÃO: 02 – Município de Santo Antônio de Jesus 
UNIDADE: 08 – Secretaria de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente 
ELEMENTO DE DESPESA:  33.90.39.0000 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1173 – Projetos, atividades, realização de eventos e 
campanhas promocionais voltados para agropecuária 
FONTE: 00 – Recursos Ordinários 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 
O presente convênio reger-se-á pelas disposições normativas constantes da Lei nº. 4.320/64, 
a Lei nº. 11.741/03, a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, a Lei Complementar nº. 101/2000, a 
Lei Orgânica Municipal e a Resolução TCM/BA nº. 1.121/05. 
 
 CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E EXTINÇÃO 
 
9.1. O presente convênio poderá ser denunciado pelas partes a qualquer tempo, respeitadas 
as obrigações assumidas e os direitos oriundos do presente ajuste. 
 
9.2. A perda das qualidades essenciais do CONVENIADO, bem como as ações ou omissões 
que prejudiquem, onerem, obstem, interrompam, atrasem ou impliquem no 
comprometimento do desenvolvimento do projeto, objeto do presente Convênio, importarão 
em denúncia imediata do presente, resguardada a composição das perdas e danos sofridos 
pelo CONVENENTE, na forma como disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
10.1. O CONVENIADO deverá prestar contas à CONVENENTE, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias contados da aplicação de cada parcela recebida, na forma da das exigências da 
Resolução TCM/BA nº. 1.121/05 Tribunal de Contas do Município.  
 
10.2. A prestação de contas referida no item anterior, a ser encaminhada à CONVENENTE, 
deverá conter: 
a) original do extrato bancário de conta específica mantida pela entidade beneficiada, no qual 
esteja evidenciado o ingresso e a saída dos recursos; 
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b) original do comprovante da despesa (nota fiscal ou recibo), acompanhado de declaração 
firmada por dirigente da entidade beneficiada certificando que o material foi recebido ou o 
serviço foi prestado; 
c) demonstrativo financeiro de aplicação dos recursos; 
d) reprogramação da aplicação da parcela dos recursos porventura não aplicados no 
exercício; 
e) relatório firmado por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos 
objetivos previstos, quando da aplicação da totalidade dos recursos repassados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES 
 
Obriga-se o CONVENIADO a restituir ao CONVENENTE os valores a ele(a) transferidos, 
atualizados monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma 
da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública, nos seguintes casos:  
a) quando não for executado o objeto da avença; 
b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final; e 
c) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o Plano de Trabalho e ou 
em finalidade diversa da estabelecida no convênio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DOS VALORES NÃO 
UTILIZADOS 
 
Os valores não utilizados pela entidade civil por um período igual ou superior a um mês 
serão aplicados em fundo de renda fixa ou caderneta de poupança, em instituição financeira 
oficial, devendo a receita resultante ser aplicada exclusivamente na mesma finalidade dos 
recursos de origem. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, para dirimir todas e quaisquer 
questões oriundas deste Convênio, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por assim terem justo e avençado, assinam o presente Termo de Convênio em 02 (duas) 
vias de igual teor e para o mesmo fim, rubricadas as páginas, na presença de testemunhas 
que também o subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.   
 

Santo Antônio de Jesus,         de                                 de  2013. 
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

HUMBERTO SOARES LEITE 
Prefeito 

�
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

XXXXXXXXXXXX, - Presidente 
 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
 

XXXXXXXXXXXX - 1° Tesoureiro  
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
(NOME) 
RG N.º (XXX) 
CPF (XXX) 

 
(NOME) 
RG N.º (XXX) 
CPF (XXX) 
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ANEXO I 
PLANO DE TRABALHO 1/3  

 

1 - DADOS CADASTRAIS

ENTIDADE PROPONENTE:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTO ANTONIO 
DE JESUS

CNPJ:

13.460.001/0001-60

ENDEREÇO:

RUA TIRADENTES, Nª30, 1ªANDAR, CENTRO
CIDADE:

SANTO ANTONIO DE 
JESUS

U.F.

BA

C.E.P.

44.571-115

DDD/TELEFONE

75 3632-8800

FAX

75 3632-8816

CONTA 
CORRENTE:

0144-9

BANCO:

104

AGÊNCIA:

0950

PRAÇA DE 
PAGAMENTO:

SANTO ANTONIO DE 
JESUS

NOME DO RESPONSÁVEL:

GENIVAL DEOLINO SOUZA

C.P.F.

096.160.805-63
CARGO

PRESIDENTE

MANDATO

2010/2012
ENDEREÇO:

CONDOMÍNIO VILA INÁCIO, Nª 12, CENTRO, SANTO 
ANTONIO DE JESUS.

C.E.P.

44.570-000

NOME DO RESPONSÁVEL:

RUBEM JOSÉ DE ARAÚJO BARBOSA 

C.P.F.

333.853.945-20 

CARGO:

TESOUREIRO

MANDATO

2010/2012 

ENDEREÇO:

LOT. LIVIA ASSIS, Nª96 ,SANTA RITA, SANTO ANTONIO DE 
JESUS.

C.E.P.

44.570-000
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PLANO DE TRABALHO 2/3 
 
4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
 
META ETAPA ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

 FASE  UNIDADE QUANTIDA
DE 

INÍCIO TÉRMINO 

1 1 Realização do evento 
“Expomandioca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VB 01   

 
5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

NATUREZA DA DESPESA TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO    

   
R$320.000,00 

 
R$ 320.000,00 

 
 

TOTAL GERAL R$ 320.000,00  
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PLANO DE TRABALHO 3/3 

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 
CONCEDENTE 
Met

a 
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

1 
 
 

R$ 320.000,00 
 

 
 

    

 
Met

a 
7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

       
 
PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 
Met

a 
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

 - - - -   
 
Met

a 
7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

       
 
7 - DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio de Jesus, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de 
dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho. 
Pede deferimento 
                                                                                                      
______________________                     ______________________________________________________ 
       Local e Data                          ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
                                                                                  Proponente /Responsáveis da Conveniada 
 
8 - APROVAÇÃO PELO  CONCEDENTE 
Aprovado                                                                                                                      
_______________________________                                 _________________________ 
                  Local e Data                                                                  Concedente 
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 
GABINETE DO PREFEITO 

�
ANEXO II 

 
(Modelo) 

 
 
 

ORGÃO CONCESSOR: 
PREFEITURA: 
ENDEREÇO: 
DATA DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS – MENSAL: 
DATA DO CONVÊNIO (QUANDO HOUVER): 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade acima mencionada vem 
indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos 
recursos recebidos no período de    .... ./. ...../...... ..   a   ......./......../.........da .(órgão concessor) 
objeto do Termo de Convênio n°................ (quando houver) na importância de 
R$.......................... (por extenso) 
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido. 

 
DATA DO 

DOCUMENTO 
ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO 

(EXTRATO  LIQUIDAÇÃO E 
PAGAMENTO) 

RESUMIDAMENTE A 
NATUREZA DA 

DESPESA 

VALOR 
R$ 

..................... ..................................................... ....................................... ............. 

   
        DECLAR(AMOS) na qualidade 
de responsável (is) pela..................(nome da entidade) sob as penas da Lei, que a 
documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os 
fins indicados no PLANO DE TRABALHO. 

    
  Local, em..................de..............................de.............. 

 
 
 
 
NOME E ASSINATURA    NOME E ASSINATURA 
      RESPONSÁVEL      RESPONSÁVEL 
 

 
�

�

COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS                            
SUBVENÇÃO
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 
Gabinete do Prefeito 

__________________________________________________________ 
�

DECRETO Nº 531 DE 10 DE OUTUBRO DE  2013. 

“Nomeia titular de cargo em 

comissão, no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio de Jesus 

– BA”.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ESTADO   
FEDERADO DA BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais; 

DECRETA: 
Art. 1º - Fica nomeada a servidora MARIA SOLANGE SOUZA DE SOUZA,

para o  Cargo em comissão de Chefe de Divisão DAS-4, do Gabinete do 

Prefeito do Município de Santo Antônio de Jesus . 

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 

31 de outubro de 2013; ficando revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. 

Gabinete do Prefeito de Santo Antônio de Jesus, em 10 de outubro de 2013. 

Humberto Soares Leite 
Prefeito Municipal 
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Decretos



 
 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 
Estado da Bahia 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus-BA, por meio do Pregoeiro, designado 
pela Portaria nº 02/2013, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização da 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013, que tem por objeto a
contratação de instituição bancária para operar os serviços de processamento e 
gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos agentes públicos e 
Servidores da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, sem ônus para contratante. 
DATA E LOCAL  PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
DE LANCES: 27/11/2013. HORÁRIO: 13h00min, na Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento, na Sala de Licitações, situada à Av. Roberto Santos, nº. 
207- Centro, Santo Antonio de Jesus-BA, de segunda a sexta-feira das 8h00min às 
14h00min. Poderão ser solicitadas informações sobre esta licitação e  retirada do edital 
através do e-mail: licitasajpm@hotmail.com ou pelo Telfax: (75)3632-1320/ 3632-4755. 
Santo Antonio de Jesus, 13 de novembro de 2013. RAUPH ARAUJO NERI.  Pregoeiro. 
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�

Prefeitura�Municipal�de�Santo�Antônio�de�Jesus�
SECRETARIA�MUNICIPAL�DA�FAZENDA�

_____________________________________________________________________________�
�

IN��INSTRUÇÃO�NORMATIVA�Nº�02�DE�13�DE�NOVEMBRO�DE�2013�
�
�
Dispõe�sobre�o�procedimento�de�apuração�do�Imposto�
sobre�Serviços�de�Qualquer�Natureza�ISSQN�incidente�
sobre� os� serviços� prestados� pela� Agência� de�
Propaganda�

O� SECRETÁRIO� DE� FAZENDA� PÚBLICA� DO� MUNICÍPIO� DE� SANTO� ANTONIO� DE� JESUS� ���

ESTADO� DA� BAHIA,�no� uso� de� suas� atribuições� legais,� particularmente� a� que� lhe� confere� o�

disposto�no�art.�305,�§1º�da�Lei�Complementar�nº�28�de�31�de�outubro�de�2008,�e;�

�

CONSIDERANDO�a�necessidade�de�uniformizar� e�disciplinar�o�procedimento�da� apuração�do�

ISSQN� incidente� sobre� os� serviços� prestados� pelas� Agências� de� Propaganda� e� Publicidade,�

(ítem:�10.08),�da�Lista�de�Serviços,�anexo�VIII,�da�Lei�Complementar�nº�28�de�31�de�outubro�de�

2008;�

�

CONSIDERANDO�que�a�base�de�cálculo�do�ISSQN�é�o�preço�do�serviço�e�que�considera�se�preço�

tudo�o�que�for�cobrado�em�virtude�da�prestação�do�serviço�conforme�reza�o�art.�163,�§1º�da�

Lei�Complementar�nº�28�de�31�de�outubro�de�2008;�

�

CONSIDERANDO�as�disposições�da�Lei�Federal�nº�4.680,�de�18�de�junho�de�1965,�que�dispõe�

sobre� o� exercício� da� profissão� de� Publicitário� e� de� Agenciador� de� Propaganda� e� dá� outras�

providências,�e�do�Decreto�nº�57.690,�de�1º�de�fevereiro�de�1966,�que�aprova�o�regulamento�

para�a�execução�da�citada�lei,�

�

ESTABELECE:�

�

Art.�1º�A�Agência�de�Propaganda�e�Publicidade�poderá�incluir�os�valores�correspondentes�aos�

serviços� de� veiculação,� divulgação� e� produção� externa� no� valor� total� da� sua� nota� fiscal� de�

serviços.�

�
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�

Prefeitura�Municipal�de�Santo�Antônio�de�Jesus�
SECRETARIA�MUNICIPAL�DA�FAZENDA�

_____________________________________________________________________________�
Parágrafo�único.�Produção�externa�para�efeito�do�disposto�no�caput�deste�artigo�é�“o�produto�

ou� serviço� necessário� ao� estudo,� concepção� e� execução� da� publicidade� criada,� em�

complementação�ou�apoio�às�atividades�da�agência,�e�que�são�contratados�através�de�pessoa�

física�ou�jurídica�especializada�e�tecnicamente�capacitada�e�pagos�pelo�cliente�da�agência.”�

�

Art.� 2º�Os�valores�dos� serviços�de�veiculação,�divulgação�e�produção�externa,� incluídos�pela�

Agência�de�Propaganda�e�Publicidade�na� sua�nota� fiscal�de� serviços,�que�não� correspondam�

aos� valores� relativos� aos� serviços� efetivamente� prestados� pela� empresa� de� veiculação� não�

integrarão�a�base�de�cálculo�do�ISSQN.�

�

Parágrafo�único.�Para�comprovar�a�correspondência�entre�os�valores�dos�serviços:�

�

I���a�fatura�relativa�aos�serviços�de�veiculação�e�divulgação�deverá�conter�a�individualização�dos�

serviços,� com�a� descrição� do� serviço�prestado,� o� preço� do� serviço,� a� indicação� do� titular� da�

matéria�veiculada�ou�divulgada,�bem�como�o�período�da�veiculação�ou�divulgação;�

�

II�–�a�nota�fiscal�de�serviços�emitida�pela�Agência�de�Propaganda�e�Publicidade�deverá�conter�o�

número� da(s)� fatura(s)� correspondente� aos� serviços� de� veiculação,� divulgação� ou� produção�

externa,�a�data�da�sua�emissão,�a�nome,�razão�ou�denominação�social�e�o�CNPJ�do�emitente,�o�

valor�do�serviço�e�o�texto:�"IN�–�SEFAZ�N°�02�DE�13�DE�NOVEMBRO�DE�2013”�

�

Art.� 3º� A� Agência� de� Propaganda� e� Publicidade� na� qualidade� de� substituto� tributário� fará� a�

retenção�do�Imposto�sobre�Serviços�na�fonte,�desde�que�o�serviço�esteja�elencado�na�Lista�de�

Serviços� anexo� da� Lei� Complementar� nº� 28� de� 31� de� outubro� de� 2008,� sem� prejuízo� do�

cumprimento�das�demais�obrigações�previstas�na�legislação�tributária.�

�

Art.�4º�Esta�Instrução�Normativa�entra�em�vigor�na�data�de�sua�publicação.�

�

Santo�Antônio�de�Jesus,�13�de�Novembro�de�2013.�

�

�

RAIMUNDO�NONATO�

Secretário�Municipal�da�Fazenda
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