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Santo Antônio de Jesus

Decretos

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
Gabinete do Prefeito
_________________________________________________________
DECRETO Nº 501, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

“Concede isenção da Taxa de Licença e
Fiscalização de Obras na forma da Lei e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município, e
do quanto lhe faculta a Lei Complementar nº 28, de 31 de outubro de 2008, no parágrafo
único do art. 222,
DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido a isenção da Taxa de Licença e Fiscalização de Obras à
FRANGOSAJ – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AVES LTDA, após a constatação
de que a referida empresa satisfaz as exigências do parágrafo único do art. 222 da LC nº
28, de 31 de outubro de 2008.
Parágrafo único – A satisfação das exigências de que alude o caput deste artigo estão
em parte, devidamente documentada no processo administrativo nº 011042/2021.
Art. 2º - A isenção ora concedida poderá ser revogada caso a empresa beneficiada não
atenda a exigência de quando em funcionamento apresentar, em sua folha de pagamento,
a contratação de, no mínimo, 10 (dez) funcionários residentes neste município.
Parágrafo único – Caso venha a ser revogado o benefício tributário caberá à empresa
arcar com o pagamento da Taxa, devidamente atualizado acrescido dos juros de mora,
multa de mora e demais encargos legais atinentes à valores inscritos em dívida ativa.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 17 de novembro de 2021

GENIVAL DEOLINO SOUZA
Prefeito Municipal
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Dispensas de Licitações

 

  

 
 

 

 



   

     
   
         
                 !"""#$%  &      

        '( )*    
         * 
  #             *  + )* , - 

.     / 0 12  * '   121/    3 -    4 56 ( 7
                       !    8 9
%%!21:!"/#222/21  * '  ;< /:!=$222 > .    ?   *  @  A  ?
 .    (     ! '?       !
3 -   #5 /:#//#121/!
,B8CD EBFC8F 3FGH  !

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9NONUBNJXEOCYTZJ0EZJKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

