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DECRETOS NUMERADOS 
 
 
DECRETO Nº 20.852 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Dispõe sobre o congelamento da base de cálculo do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido por substituição 
tributária nas operações com combustíveis, derivados ou não do 
petróleo, no período de 01 de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 
2022. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o Convênio ICMS 110/07, alterado pelo Convênio ICMS 192, de 29 de outubro 
de 2021 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º - Excepcionalmente, no período de 01 de novembro de 2021 a 31 de 
janeiro de 2022, a base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS devido por substituição tributária nas operações com combustíveis, 
derivados ou não do petróleo, relacionados no Anexo VII do Convênio ICMS 142/18, será a 
mesma obtida em 01 de novembro de 2021 em função da aplicação da Margem de Valor 
Agregado - MVA ou do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF constantes de Atos 
COTEPE vigente naquela data, o que for maior, ficando inalterado o valor do imposto nesse 
período. 

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

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de novembro de 2021. 

 

RUI COSTA 
Governador 

 

Carlos Mello 
Secretário da Casa Civil em exercício 

Manoel Vitório da Silva Filho 
Secretário da Fazenda 

 

DECRETO Nº 20.853 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Homologa o Decreto Municipal de “Situação de Emergência” que 
indica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo inciso XII do art. 105 da Constituição Estadual, e pelo inciso VII do art. 7º da 
Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e à vista do constante no Processo SEI nº 
014.5378.2021.0003832-24, da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, da estrutura da 
Casa Civil, 
 
considerando os danos decorrentes da estiagem que está a afetar as atividades econômicas e a 
atingir a população do Município de Bom Jesus da Serra - BA. 
 
considerando as informações prestadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil - 
SUDEC;  
 
considerando competir ao Estado preservar o bem-estar da população e, nesse sentido, adotar as 
medidas que se fizerem necessárias, 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º - Fica homologado o Decreto Municipal nº 222, de 31 de agosto de 2021, 
do Prefeito Municipal de Bom Jesus da Serra, que declarou em “Situação de Emergência”, pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as áreas comprovadamente afetadas do referido Município.  

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

retroagindo seus efeitos a 31 de agosto de 2021, e vigerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da aludida data. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de novembro de 2021. 

 

RUI COSTA 
Governador  

 

Carlos Mello 
Secretário da Casa Civil em exercício 
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DECRETO Nº 20.854 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Homologa o Decreto Municipal de “Situação de Emergência” que 
indica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo inciso XII do art. 105 da Constituição Estadual, e pelo inciso VII do art. 7º da 
Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e à vista do constante no Processo SEI nº 
014.5378.2021.0003735-12, da Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC, da 
estrutura da Casa Civil, 
 
considerando os danos decorrentes da estiagem que está a afetar as atividades econômicas e a 
atingir a população do Município de Condeúba - Bahia; 
 
considerando as informações prestadas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil - 
SUDEC;  
 
considerando competir ao Estado preservar o bem-estar da população e, nesse sentido, adotar as 
medidas que se fizerem necessárias, 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1º - Fica homologado o Decreto Municipal nº 140, de 04 de outubro de 2021, 
do Prefeito Municipal de Condeúba, que declarou em “Situação de Emergência”, pelo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, as áreas comprovadamente afetadas do referido Município.  

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

retroagindo seus efeitos a 04 de outubro de 2021, e vigerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da aludida data. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de novembro de 2021. 

 

RUI COSTA 
Governador 

 

Carlos Mello 
Secretário da Casa Civil em exercício 
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DECRETO Nº 20.855 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Altera o Decreto nº 19.429, de 29 de janeiro de 2020, na forma 
que indica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à 

vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, nas alíneas “h” e “m”, 
ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações 
posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 011.5534.2020.0001221-31, da Secretaria da 
Educação,  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1º - O caput do art. 1º e o art. 2º, ambos do Decreto nº 19.429, de 29 de 

janeiro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, a área de terra medindo 3.287,53m², com as acessões 
e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada 
entre a Rua D e a Rua Clarência Gomes Baracho, Centro, no 
Município de Coaraci - Bahia, conforme estudo e projeto realizados 
pela Secretaria da Educação, e coordenadas constantes do Anexo 
Único deste Decreto. 
.....................................................................................................” (NR) 
 
“Art. 2º - Ficam a Secretaria da Educação, com o apoio da 
Procuradoria Geral do Estado e a Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da Bahia - CONDER, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, autorizadas a promoverem os 
atos administrativos e judiciais, caso necessário em caráter de 
urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este 
Decreto, e a imitirem-se na posse respectiva, providenciando, 
inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, 
para tanto, dos recursos que dispuser.” (NR) 
 

Art. 2º - O Anexo Único do Decreto nº 19.429, de 29 de janeiro de 2020, passa a 
vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto. 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de novembro de 2021. 
 

RUI COSTA 
Governador 

 

Carlos Mello 
Secretário da Casa Civil em exercício 

Jerônimo Rodrigues Souza 
Secretário da Educação do Estado da Bahia 

 

Ananda Teixeira Costa Lage 
Secretária de Desenvolvimento Urbano em exercício 

 

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br


