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EDITAL MUNICIPAL N° 03/2023, DE 21 de MARÇO DE 2023. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, usando as atribuições que 

lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em atendimento ao § 2° do art. 113 da Lei Municipal 

n° 104/98 e, 

 

CONSIDERANDO, a eventual impossibilidade de localização do contribuinte, em seu 

domicílio fiscal, para a devida notificação do lançamento ou recebimento do Credito 

Tributário, e 

 

CONSIDERANDO, ainda, a recusa por parte de alguns contribuintes, em receber a 

notificação acima referida, 

 

Faz saber a todos os proprietários de imóveis urbanos desta cidade que a partir desta data está 

sendo lançado a TFF (taxa de fiscalização do funcionamento) referente ao ano de 2023, e 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Ficam NOTIFICADOS, do lançamento do TFF (taxa de fiscalização do 

funcionamento) referente ao ano de 2023, todos os contribuintes pessoas físicas e jurídicas, 

inscritas no cadastro municipal de atividades econômicas. 

 

Art. 2° - Os contribuintes que não receberem o CARNÊ referente a TFF do ano de 2023, até o 

dia 30 de agosto do corrente ano, deverão comparecer à Coordenadoria de Tributos e 

Arrecadação, ou na Agência dos Correios afim de que tome conhecimento, recebam aquele 

documento de arrecadação. 

 

Art. 3º - Fica previsto o vencimento da TFF do ano de 2023 no dia 29 de setembro de 2023. 

 

Art. 4º - A TFF do ano de 2023 estará disponível também através da rede mundial de 

computadores no endereço eletrônico www.seabra.ba.gov.br. 
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Art. 5° - O prazo para impugnação do lançamento será de 30 (trinta) dias contados, a partir do 

recebimento do documento de arrecadação da TFF, conforme preceitua o Art. 114 da Lei 

Municipal n° 104/98. 

 

Art. 6° - E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou publicar este EDITAL e 

afixá-lo nos locais de costume e de acesso ao público. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
 

Gabinete do Prefeito, Seabra – Estado da Bahia, 21 de março de 2023. 

 

 

Fábio Miranda de Oliveira 

Prefeito Municipal 


