
Câmara Municipal de Caravelas 

PROJETO DE LEI N. o 011/2017 

PROPONENTE: Chefe do Poder Executivo Municipal 

PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

"Institui Programa de Recuperação Fiscal - 
REFIS do Município de Caravelas - BA, faz 
revisão de lançamento de tributos 
municipais, e dá outras providências." 

I - Relatório: 
Trata-se o presente parecer do exame do Projeto de Lei 011 /2017 de origem 

do Poder Executivo Municipal requerendo autorização para Instituir no âmbito do 
município, o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS do Município de Caravelas - 
BA, realizando a revisão de lançamento de tributos municipais, dando outras 
providências. 

II - Voto do Relator: 
Conforme previsto em nosso regimento interno (art. 79), compete a esta 

Comissão opinar sobre o aspecto constitucional, legaL regimental e da técnica 
legislativa de todos os projetos de lei, para efeito de admissibilidade e tramitação. 

Não há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental e de técnica legislativa. 

Contudo, verifica-se no artigo 16 do presente Projeto de Lei que a data ali 
estabelecida para adesão é anterior a vigência da presente Lei, a fim de adequar 
essa situação, sugerimos a seguinte 

EMENDA 

Dê-se ao artigo 16 do Projeto de Lei n° 011 /2017 a seguinte redação: 
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Câmara Municipal de Caravelas 

Art. 16 - A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal poderá ser formalizada entre 
o dia 21 de agosto de 2017 a 21 de dezembro de 2017, mediante petição dirigida 
Divisão de Tributação, da Secretaria Municipal de Finanças. 

Quanto ao aspecto legal o projeto cuida de matéria inserida na competência 
legislativa municipal, cabendo ao Gestor Público Municipal dispor sobre o assunto, 
sendo legitima sua iniciativa, observando a obediência as normas legais previstas Ia 
Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução 43/2001 
do Senado Federal. 

Portanto, nos aspectos jurídicos analisados, não vemos óbice ao projeto, 
assim emitimos o parecer favorável dessa Comissão de Legislação, Justiça e 
redação final, com a emenda ora apresentada. 

Em função do exposto, somos de parecer pela tramitação normal da matéria e 
recomendamos a sua aprovação. 

Caravelas, 21 de agosto de 2017. 

/; ,'Cf.c q ;:.-.l,,/"\. (l f<.'ot:fht,/( /i'Ld.·(,.f../:·;!t{.i 

'JMARIA DA GLÓRIA KOELHER MARINHO 
RELATORA 
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Câmara Municipal de Caravelas 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. 

PROJETO DE LEI N° 011/2017 

Institui Programa de Recuperação Fiscal- REFIS do Município 
de Caravelas - BA, faz revisão de lançamento de tributos 
municipais, e dá outras providências. 

Autor: Executivo Municipal 
Relatar: Ver. Kleber Fernandes Santos 

I - RELATÓRIO 

1. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de 
Vereadores, composta pelos Senhores Vereadores abaixo firmados, após 
proceder à análise ao Processo n° 011 /2017, que "Institui Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS do Município de Caravelas - BA, faz revisão de 
lançamento de tributos municipais, e dá outras providências", exara o 
seguinte parecer: 

2. De acordo com a Mensagem Justificativa, o presente Projeto de Lei visa 
instituir em nosso Município Programa de Recuperação Fiscal -REFIS 2017, 
destinado a recuperar os créditos tributários ou não tributários, inscritos ou 
não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, do Município, decorrentes de 
débitos de contribuintes, seja pessoa física ou jurídica. 

3. O Programa de Recuperação Fiscal objetiva oportunizar ao 
contribuinte, o pagamento de débitos referentes ao IPTU, ISSQN, Taxas e 
Contribuições de Melhoria, com descontos em juros e multas, de forma 
parcelas ou à vista, arrecadando valores que estão em cobrança judicial e / ou 
administrativa, débitos vencidos que até o momento não foram quitados pelos 
devedores. 
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Câmara Municipal de Caravelas 

4. Importante salientar que o REFIS MUNICIPAL não caracteriza 
renúncia fiscal, urna vez que não há urna renúncia efetiva, pois o valor do 
imposto está sendo preservado em face da atualização monetária. 

É o relatório. 

II - VOTO DO RELATOR 
Acolhendo a justificativa exposta, na Mensagem de encaminhamento do presente 
Projeto de Lei, VOTO pela aprovação do projeto em questão com a emenda 
apresentada pela Comissão Legislação Justiça e Redação final. 

É o parecer. 
Câmara Municipal de Caravelas/BA, 21 de agosto de 2017. 

Ver. Kleber Fernandes Santos 
Relator 

III - VOTO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO 
Nos termos do art. 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os integrantes 

nças e Orçamento, anuem com o relatório e acompanham o 
voto do rel ator. 
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