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DECRETO Nº 010 DE 26 DE JANEIRO DE 2022.

Estabelece o Calendário Fiscal de Itajuípe
para o Exercício de 2022, e dá outras
Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJUÍPE, no uso de suas atribuições,
respaldado no que dispõe o Art. 90, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de
Itajuípe e na Lei Municipal N.º 696 de 10 de dezembro de 2003 – Código
Tributário e de Rendas do Município.

DECRETA:
Art. 1º. O descumprimento de qualquer das obrigações tributárias
referidas no Anexo I deste Decreto nas respectivas datas de vencimento,
implicará na incidência dos acréscimos legais decorrentes da mora do
contribuinte, ficando tais débitos sujeitos à inscrição em Dívida Ativa, observadas
as normas que regem o processo administrativo tributário.
Art. 2º. Salvo disposição em contrário, todos os prazos fixados neste
Decreto contam-se por dias corridos, excluindo o do início e incluindo o do
vencimento.
Parágrafo único. Quando o termo final do prazo recair em dia considerado não
útil, ter-se- á o vencimento prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itajuípe (BA), em 26 de Janeiro de 2022.

MARCONE AMARAL COSTA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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Anexo 01
Impostos e Taxas
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
ALÍQUOTA /
FORMA DE
SUJEITO PASSIVO
PREÇO
PAGAMENTO
Conforme Tabela de
O proprietário do imóvel, o titular
DAM em Parcela
Receita Nº. II da Lei
do seu domínio útil ou o seu
única
Municipal 696/2003
possuidor a qualquer título.
e suas atualizações.

TRIBUTO

IPTU

VENCIMENTO

31/05/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
ALÍQUOTA /
FORMA DE
SUJEITO PASSIVO
PREÇO
PAGAMENTO
Conforme Tabela de
O prestador de serviço com ou
Receita Nº. I da Lei
DAM em Parcela
sem
estabelecimento
fixo,
Municipal 696/2003
única
estabelecido em Lei.
e suas atualizações.

TRIBUTO

ISSQN

VENCIMENTO
Dia 10 do mês subsequente à
ocorrência do fato gerador ou
o prazo avençado por
estimativa.

Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITIV
ALÍQUOTA /
PREÇO

TRIBUTO

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

Nas transmissões, por ato
Conforme Artigo 150
oneroso, o adquirente; nas
da Lei Municipal
DAM em Parcela
cessões de direitos, o cessionário;
696/2003 e suas
única
nas permutas, cada um dos
atualizações.
permutantes.

ITIV

VENCIMENTO

Na ocorrência do fato
gerador.

Taxa de Licença de Localização – TLL
ALÍQUOTA /
PREÇO
Conforme Tabela de
Receita Nº. III, da Lei
Municipal 696/2003
e suas atualizações.

TRIBUTO

TLL

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

Quem efetivamente requerer,
motivar ou der início à prática de DAM em Parcela
única
qualquer dos serviços específicos
a que se refere o tributo.

VENCIMENTO
Na ocorrência do fato
gerador.

Taxa de Fiscalização e Funcionamento
ALÍQUOTA /
PREÇO
Conforme Tabela de
Receita Nº. IV da Lei
Municipal 696/2003
e suas atualizações.

TRIBUTO

TFF

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

VENCIMENTO

Quem efetivamente requerer,
motivar ou der início à prática de DAM em Parcela
qualquer dos serviços específicos
única
a que se refere o tributo.

31/03/2022

Taxa de Licença de Obras, Loteamentos e Arruamentos - TLEO
ALÍQUOTA /
PREÇO

TRIBUTO
1.10 - Obra nova de engenharia
em geral, por m2, por fração da
área construída total do projeto.
1.20 – Reforma e/ou ampliação
de edificação exixtentes, por m2
ou fração da área ampliada ou
reformada, do padrão construtivo.
2.00 – Exame de ampliação em
projeto de construção em geral,
aprovado e com alvará ainda em
vigor, por m2 ou fração de área
acrescida.

R$ 3,74

R$ 2,81

R$ 1,87

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

Quem efetivamente requerer,
motivar ou der início à prática de DAM em Parcela
qualquer dos serviços específicos
única
a que se refere o tributo.
Quem efetivamente requerer,
motivar ou der início à prática de DAM em Parcela
qualquer dos serviços específicos
única
a que se refere o tributo.
Quem efetivamente requerer,
motivar ou der início à prática de DAM em Parcela
única
qualquer dos serviços específicos
a que se refere o tributo.

VENCIMENTO
Na ocorrência do fato
gerador.

Na ocorrência do fato
gerador.

Na ocorrência do fato
gerador
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Taxa de Licença para Exploração de Atividade em Vias e Logradouros Públicos - TLAP
TRIBUTO

ALÍQUOTA / PREÇO

Exploração de atividade ou ocupação de áreas
em vias e logradouros públicos, fundada no poder
de polícia do Município, quanto ao uso dos bens
públicos de uso comum e ao ordenamento das
atividades urbanas, tem como fato gerador o
licenciamento obrigatório, bem como a sua
fiscalização quanto ao cumprimento das normas
administrativas constantes na legislação do
Município concernentes à estética urbana,
poluição do meio ambiente, higiene, costumes,
ordem, tranquilidade e segurança pública.

Conforme Tabela de Receita Nº. V
Itens 1.00 a 1.40
Dia
R$ 11,00
Mês
R$ 37,40
Ano
R$ 112,20
Itens 2.00 a 2.30
Dia
R$ 11,00
Mês
R$187,00

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

Quem efetivamente
requerer, motivar ou
der início à prática
DAM em
Na ocorrência do fato
de qualquer dos
Parcela única
gerador.
serviços específicos
a que se refere o
tributo.

Taxa de Licença de Obras, Loteamentos e Arruamentos – TLEO (CONTINUAÇÃO)
ALÍQUOTA /
FORMA DE
TRIBUTO
SUJEITO PASSIVO
PREÇO
PAGAMENTO
3.00 – Exame de projeto e fiscalização de
execução de obras dos empreendimentos
de urbanização por m2 ou fração da área
total do projeto de arruamento,
parcelamento, urbanização, paisagismo e
outros.
4.00 – Exame de modificação de projeto
aprovado dos empreendimentos de
urbanização com Alvará em vigor, por m2
de área total do projeto anteriormente
aprovado.

VENCIMENTO

VENCIMENTO

R$ 0,07

Quem efetivamente requerer, motivar ou der
DAM em Parcela Na ocorrência do fato
início à prática de qualquer dos serviços
única
gerador.
específicos a que se refere o tributo.

R$ 0,04

Quem efetivamente requerer, motivar ou der
DAM em Parcela Na ocorrência do fato
início à prática de qualquer dos serviços
única
gerador.
específicos a que se refere o tributo.

5.00 – Exame de projeto para reparos
gerais em edificações, por m2.

R$ 0,04

Quem efetivamente requerer, motivar ou der
DAM em Parcela Na ocorrência do fato
início à prática de qualquer dos serviços
única
gerador.
específicos a que se refere o tributo.

5.10 – Exame de projeto específico e
fiscalização da execução de obras de
terraplanagem e/ou escavação por m2 ou
fração do volume de terra a ser
terraplanado ou retirado.

R$ 0,07

Quem efetivamente requerer, motivar ou der
DAM em Parcela Na ocorrência do fato
início à prática de qualquer dos serviços
única
gerador.
específicos a que se refere o tributo.

Taxa de Licença para Instalação e Funcionamento de Máquinas, Motores e Equipamenmtos Eletromecânicos em Geral - TLME
Funcionamento de máquinas, motores e
equipamentos eletromecânicos em geral,
fundada no poder de polícia do Município quanto
à proteção do meio ambiente, segurança e
tranquilidade pública, tem como fato gerador o
licenciamento obrigatório bem como a
fiscalização quanto ao cumprimento das normas
administrativas constantes na legislação do
Município a elas concernentes.

Conforme Tabela de Receita Nº. VII
1.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

R$18,71
R$24,94
R$49,88
R$74,82
R$99,77
R$124,71

Quem efetivamente
requerer, motivar ou
der início à prática
Na ocorrência do fato
DAM em
de qualquer dos
Parcela única
gerador.
serviços específicos
a que se refere o
tributo.
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Taxa de Licença para Exploração de Publicidade nas Vias e Logradouros Públicos e em Locais Expostos ao Público - TLEP
TRIBUTO

ALÍQUOTA / PREÇO

Publicidade nas vias e logradouros públicos e em locais
expostos ao público, fundada no poder de polícia do
Município, quanto ao ordenamento das atividades
urbanas têm como fato gerador o licenciamento
obrigatório, bem como a sua fiscalização quanto ao
cumprimento das normas administrativas constantes na
legislação do Município concernentes à estética
urbana, poluição do meio ambiente, costumes, ordem e
tranqüilidade pública.

TRIBUTO

SUJEITO PASSIVO

Conforme Tabela de Receita Nº VI
Dia
Mês
Ano
1.01 R$18,71 R$149,64
R$374,11
1.02 R$56,12 R$299,29
R$748,22
1.03
R$37,41
R$187,06
1.04 R$11,22 R$56,12
R$280,58
2.00
R$74,82
R$261,88
3.00
R$37,41
R$187,06
4.00
R$3,74
R$74,82
Taxa de Cemitério - TAC
ALÍQUOTA / PREÇO

Arrendamento Quinquenal de Gaveta, Ossuário,
sepultura ou mausoléu individual.

R$ 370,00

TRIBUTO

ALÍQUOTA / PREÇO

FORMA DE
PAGAMENTO

VENCIMENTO

Quem efetivamente
requerer, motivar ou
der início à prática
DAM em
Na ocorrência do fato
de qualquer dos
Parcela única
gerador.
serviços específicos
a que se refere o
tributo.

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

VENCIMENTO

Quem efetivamente
requerer, motivar ou
DAM a vista Na ocorrência do
der início à prática
ou parcelado fato gerador ou o
de qualquer dos
em 3 (Três) prazo avençado por
serviços específicos
vezes.
acordo.
a que se refere o
tributo.

Certidões - TEX

Emissão Certidões informativas, boletins, declarações
ou atestados referentes ao Cadastro de Atividades ou
Cadastro Imobiliário.

R$ 20,00

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

VENCIMENTO

Quem efetivamente
requerer, motivar ou
der início à prática
DAM em
Na ocorrência do fato
de qualquer dos
Parcela única
gerador.
serviços específicos
a que se refere o
tributo.

Transferências de Titularidade Imotivadas - TTI
TRIBUTO

ALÍQUOTA / PREÇO

Transmissão de imóveis através de documentação
particular, incluindo o exame documental, visita técnica
e emissão de documentação atualizada.

R$ 120,00

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

VENCIMENTO

Quem efetivamente
requerer, motivar ou
DAM em
Na ocorrência do fato
der início à prática
gerador.
de qualquer dos Parcela única
serviços s a que se
refere o tributo.
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Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP

TRIBUTO

ALÍQUOTA / PREÇO

A Contribuição para Custeio
dos Serviços de Iluminação
Pública – CIP tem como fato
gerador a utilização efetiva ou
a possibilidade de utilização,
pelo contribuinte, dos serviços
municipais de iluminação de
vias e logradouros públicos
por pessoa natural ou jurídica,
mediante ligação regular de
energia elétrica no território do
Município.

Conforme Tabela de Receita Nº XI
CLASSE RESIDENCIAL
Consumo/Kw/h/Mensal Alíquota (%)
Até 50
10,00
de 51 a 100
10,50
de 101 a 200
11,00
de 201 a 300
11,50
de 301 a 450
12,00
Acima de 450
12,50
CLASSE NÃO RESIDENCIAL
Consumo/Kw/h/Mensal Alíquota (%)
Até 50
10,00
de 51 a 100
10,50
de 101 a 200
11,00
de 201 a 300
11,50
de 301 a 450
12,00
Acima de 450
13,00
Ficam excluídos do cálculo da CIP os valores
relativos ao consumo que superarem os
seguintes limites:
Classe
residencial:
1.000
a)
Kw/h/mês;
b)
Classe não residencial 2.000
Kw/h/mês.
2)As propriedades agrícolas localizadas no
território do município ficam isentas do
pagamento da CIP

SUJEITO PASSIVO

FORMA DE
PAGAMENTO

VENCIMENTO

Contribuinte é todo aquele
que possua ligação de energia
elétrica regular ao sistema de
fornecimento de energia.

DAM em Parcela
única

Na ocorrência
do fato gerador.
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