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

Presidente 

o Prefeito do Município de Caravelas, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de 
Caravelas, para a quitação de créditos de qualquer natureza, tributários, constituídos 
ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, em favor da Fazenda 
Pública Municipal, oriundo de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 
2016. 

Art. 2° - Os débitos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal 
compreendem a soma do valor principal do crédito, acrescidos da atualização 
monetária, multa e juros de mora, que poderão ser pagos em até 06 (seis) parcelas 
mensais e sucessivas. 

Parágrafo único - Nos casos de parcelamento deverão ser observados os 
seguintes critérios: 

I - o valor mínímo de cada 'parcela será de R$ 30,00 (trinta reais) para pessoas 
físicas e de R$ 60,00 (sessenta reais) para pesso<:~j\,lrídicas; 

11 - nos parcelamentos acima de quatro parcelas, a primeira parcela deverá 
corresponder a, no mínimo, a 25% (vinte e cínce por cento) do valor do débito, sendo 
o restante divido em parcelas iguais e sucessivas. 

Art. 3° - Aquele que ?derir ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, poderá ter rh 
redução dos juros de mora e da multa de mora, quando for o caso, na seguinte rP' 
forma . ~\~ 

1- nos pagamentos a vista, redução de 1 00%; r~ , .~~ " . 
~~~.V1 .. ~.~ 

\ ': ,,~j\1 \. \r!J 
?' 

11 - nos parcelamentos até 04 (quatro) parcelas, redução de 80%; 
111 - nos parcelamentos acima de 04 (quatro) parcelas, redução de 60%, 



parcelado· poderá o parcelamento ser 
deste, por terceiro interessado. 

Único -Aassünç<1odadívida por terceiro interessado, com anuência do 
nos termos desta Lei, n~o exclui a responsabilidade do contribuinte 

devedor, permanecendo a este atribuída em caráter supletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obriqação. 

Art. 5° - O crédito a ser parcelado será consolidado por espécie de tributo, na data 
da solicitação do oarcelamento e corresponderá ao valor originário, atualizado 
monetariamente e acrescido dos encargos aplicáveis a cada situação, por devedor 
ou terceiro interessado, pelo respectivo número de inscrição no cadastro fiscal do 
Município e, quando o devedor ou o terceiro interessado .não for inscrito no 
cadastro municipal, pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou pelo Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso. 

Art. 6° - A solicitação do parcelamento deverá ser formalizada através de 
requerimento escrito, obs~ry?n~9c~~ 9. form~ de pagamento .• e a condição do 
requerente em relação ao crédito" utiliz~ndo os instrumentos abaixo, que se 
constituem no Anexo I: 

I - Termo de Confissão.ce Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando 
realizado pelo devedor ou sé li representante legal; 

i':;, 

11 - Termo de Assunção dé[)J.':{Jda e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando 
realizado por terceiro interessado; 

... 
§ 1° - O requerimento deverá ser instruído com o demonstrativo da dívida, o 
comprovante de pagamento da primeira parcela, e com os seguintes documentos do 

:.,;,; 

devedor e do terceiro interessado, quando for o caso: 

I - Fotocópia do documento de identidade e do cartão de inscrição no CPF/MF, 
quando se tratar de 'pessoa física; 

II - Fotocópia do documento de identificação (CNPJ) e fotocópia do documento de 
identificação e do cartão de inscrição no CPF/MF do responsável legal pela pessoa 
jurídica; 
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§ 2° - O instrumento de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento 
Parcelado e o instrumento de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento 
Parcelado assinados pelo devedor e pelo terceiro interessado, bem como pelas 
testemunhas, conforme Anexos I, caracterizam confissão extrajudicial do débito, 
irrevogável e irretratável, nos termos dos artigos 389 e ss do Código de Processo 
Civil - CPC e dispositivos aplicáveis do Código Civil, pelo que se constituem títulos 
executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, 111 do CPC. 

§ 3° - Poderão ser solicitados outros documentos, a critério da Administração 
Pública. 

Art. 7° - O devedor ou terceiro interessado que atrasar, por 03 (três) meses, o 
pagamento de qualquer das parcelas pactuadas, terá o seu parcelamento 
cancelado, restabelecendo-se os valores e as condições do crédito, considerando-se 
os pagamentos efetuados até a data do cancelamento. 

§ 1° - O parcelamento, uma vez cancelado, ensejará: a inscrição do saldo 
remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito; a sua execução 
caso já esteja inscrito; ou o prosseguimento da execução, na hipótese de se 
encontrar ajuizado. 

§ 2° - A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará o acréscimo 
de multa de mora calculada a partir do dia seguinte ao do vencimento, à razão de 
0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia, limitada a 20% (vinte por cento), e 
juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês calendário ou fração. 

Art. 8° - Quando o créditc/-for relativo ao lrnpostq Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), não originado de auto. .de iftfr~ção, o seu enquadramento no 
REFIS fica condicionado a denúncia espontânea pelo contribuinte ou seu 
representante legal, através de processo administrativo. 

Art. 9° - Os contribuintes que tiverem débitos já parcelados ou re-parcelados 
poderão usufruir dos benefícios desta lei, em relação ao saldo remanescente, 
mediante pagamento à vista ou novo parcelamento. 

Parágrafo único - A repactuação do débito não tem efeitos retroativos, alcançando 
somente o valor remanescente do parcelamento ainda em vigor, sem direito de 
crédito quanto aos pagamentos já efetuados. 
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Art. 10 - Os benefícios concedidos no art. 1° desta lei não alcançam os créditos da 
Fazenda Municipal provenientes de retenção na fonte, 

Art. 11 - O disposto nesta lei não implicará restituição de quantias pagas, 

Art. 12 - O pagamento de crédito inscrito em Dívida Ativa será efetivado através da 
Secretaria Municipal de Finanças, 

§ 1° - Tratando-se de crédito tributário objeto de impugnação, inclusive já em grau de 
recurso, o sujeito passivo deverá reconhecer, expressamente, a procedência do 
lançamento que tenha dado origem ao procedimento e formalizar a desistência do 
impugnação/recurso no ato do pagamento ou parcelamento. 

§ 2° - Quando o crédito tributário for objeto de ação judicial contra o Município, a 
concessão dos benefícios previstos nesta lei fica condicionada á prévia desistência 
da ação e ao pagamento das custas respectivas, arcando o devedor com os 
honorários do seu advogado, 

§ 3° - Deferido o pedido de inclusão no programa de recuperação fiscal, pela 
autoridade administrativa competente, a exigibilidade do crédito permanecerá 
suspensa até sua efetiva liquidação, ressalvada a hipótese de inadimplência, ficando 
o devedor, a partir do pagamento da primeira parcela, com direito de requerer 
certidão positiva de débito, com efeito de negativa, a ser fornecida pelo 
Departamento de Tributos, da Secretaria Municipal de Finanças, 

§ 4° - A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal independe do oferecimento de 
garantia da dívida e na hipótese de existirem bens penhorados como garantia da 
dívida, a situação dos mesmos permanecera maítereda até a efetiva quitação do 
débito. ,._, 

Art. 13 - O pedido de adesão ao Programa de R~cuperação Fiscal implica: 

a} confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais lançados pela 
Administração; 

b) possibilidade da Administração exigir que as parcelas sejam pagas através de 
debito em conta bancária; 

c) possibilidade de autorização para emitir boletos de cobrança bancária sujeitos a 
protesto, através instituição financeira oficial. 

7332971112 
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Art. 14 - É condição essencial para consumação dos efeitos jurídicos decorrentes da 
adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, que o devedor, na vigência do acordo, 
não fique inadimplente em relação às obrigações futuras que vier a sujeitar-se. 

Parágrafo único - O não recolhimento das obrigações futuras por três meses 
consecutivos ou alternados, na vigência do acordo, poderá implicar na exclusão do 
Programa de Recuperação Fiscal, com imediato ajuizamento da ação executiva 
competente; de forma a garantir o regular exercício do crédito tributário, 
independente de notificação. 

Art. 15 - Após o pagamento da última parcela, em se tratando de débito cobrado na 
esfera judicial, a Secretaria Municipal de Finanças oficiará a Procuradoria do 
Município para que requeira a extinção do processo de execução, em face da 
satisfação do crédito tributário. 

Art. 16 - A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal poderá ser formalizada entre 
o dia 10 de agosto de 2017. e 10 de dezembro de 2017, mediante petição dirigida à 
Divisão de Tributação, da Secretaria Municipal de Finanças. 

§ 1° - O pagamento do débito, ou, no caso de parcelamento, o pagamento da 
primeira parcela deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias contados do 
deferimento do pedido de inclusão no Programa de Recuperação Fiscal. 

§ 2° - O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado em igual 
período por Decreto do Poder Executivo, visando à continuidade da campanha de 
recuperação, bem como da adesão na esfera ad~.in)strativa. 

Art. 17 - O Secretário Municipal de Finanças, ou quem este delegar poderes, é a 
autoridade competente para decidir sobre os-atos relacionados com a aplicação da 
presente lei no âmbito administrativo. 

Art. 18 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

"----~~, ReQuer Slqueira Boa Morte 
PI"e_nta 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caravelas/Bahia, 29 de maio de 2017. 

~ ~lo'Ramalh6 da Silva 

Secretaria da Câmara de VereadoríIBs 
CARAV~LAS - BAHIA 

Em -&../...s&_t. ~1- 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
(Projeto de Lei N. 011, de 29 de maio de 2017) 

MODELO 

À Divisão de Tributação, 

Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando 
realizado pelo devedor ou seu representante legal; 
OU 
Termo de Assunção de Dívida e Compromisso de Pagamento Parcelado, quando 
realizado por terceiro interessado. 

INSC. MUNICIPAL: _ 

NOME/RAZÃOSOCIAL: ---------------------------------------------- 
CPF/CNPJ: _ 

RG/IE: _ 

END: ------------------------------------------------------------ 

O CONTRIBUINTE/INTERESSADO acima qualificado requer sua adesão no 
programa REFIS, no intuito de que sejam concedidos os benefícios de que trata a Lei 
Municipal n''. 12017, para PAGAMENTO ( ) À VISTA 1 ( ) em __ ( 
PARCELAS, dos débitos constantes no relatório descritivo fiscal em anexo, que constitui 
parte integrante deste documento, 

Ciente, estou ainda, de que renuncio nesta oportunidade ao direito de interpor 
qualquer medida, ainda que extrajudicial, que yise a.b.stB~r a cobrança de referidos débitos, 
bem como de que o não pagamento dos valores' aqui acordados, nos prazos previstos na 
mencionada Lei, ensejará a imediata rescisão do benefício ora pleiteado, implicando na 
cominação dos acréscimos legais pertinentes, -sern prejuízo do ajuizamento de ação 
executiva ou de sua retomada, nos termos da Lei acima. 

Caravelas, Bahia, __ de de 2017. 

Assinatura do contribuinte 

Defiro em __ 1 ./2017. 

Autoridade Fazendária 



-------------- __ o __ ,_,_~ , __ , ,_, _ 

MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 
FINANCEIRO 

PROGRAMA REFIS 

PREFEITURA MUNICIPAL';DE CARAVELAS 
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INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de oportunizar aos contribuintes do Município de Caravelas a revisão 

de lançamentos de tributos municipais, a Prefeitura encaminhará à Câmara Municipal 

o Projeto de Lei n? 011I~017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal- REFIS, 

para quitação de créditos de qualquer natureza, tributários, constituídos ou não, 

inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, em favor da Fazenda Pública 

Municipal, oriúridos de fatos geradores até 31 de dezembro de 2017. 

o projeto tem a finalidade de conceder aos contribuintes caravelenses descontos 

progressivos em percentuais distintos de acordo com o débito, referentes ao Imposto 

sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU, bem como à Taxa de Fiscalização e 

Funcionamento das empresas de telefonia que possuem antenas instaladas no 

Município - TFF. 

Contudo, o art. 14, I da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, traz a exigência de que 

seja realizada a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, demonstrando que o 

programa não comprometerá o orçamento anual: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 

nos dois seguintes, atê"~der ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 
, - 

menos uma das seguintes condições: ... 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, 11ª forma do art. 12, e de que não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 

orçamentárias; 

Em que pese o presente projeto não se caracterizar integralmente como renúncia 
fiscal, tendo em vista que o valor do imposto está sendo preservado em face da 

atualização monetária, em cumprimento à exigência legal, faz-se a seguinte estimativa 

acerca do impacto financeiro-orçamentário acarretado pela instituição do programa de 
recuperação fiscal no Município de Caravelas/BA1. 

1 Registra-se que o estudo se refere ao exercício financeiro em que se inicia a vigência do programa, diante da 
ausência de dados para realiza-Io também quanto aos dois exercícios subsequentes. 
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IN'fRODUÇÃO 

Com o objetivo de oportunizar aos contribuintes do Municfpio de Caravelas a revisão 

de Iançamentos de tributos muniCipais, a Prefeitura encaminhará à Câmara Municipal 

oProjeto de Lei no'01t/~017, que institui o Proçramade Recuperação Fiscal- REFIS, 

para quitação de créditos de qualquer natureza, tributários, constituídos ou não, 

inscritos ,ou não em dfvida ativa, ajuizados ou não, em favor da Fazenda Pública 

Municipal, ori~ri'dos de fatos geradores até 31 de dezembro de 2017. 

o projeto tem a finalidade de conceder aos contribuintes caravelenses descontos 

progressiVOS em percentuais distintos de acordo com o débito, referentes ao Imposto 

sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU, bem como à Taxa de Fiscaliza'ção e 
o' 

Funcionamento das empresas de telefonia que possuem antenas instaladas no 

Munic!pio - TFF. 

Contudo, o art. 14, I da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, traz a exigência de que 

seja realizada a estimativa do impacto orçamentário-financeiro, demonstrando que o 

programa não comprometerá o orçamento anual: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 

impacto orçament~io-filiEmceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, atê~der ao disposto na lei "fé diretrizes orçamentárias e a pelo .••.... ,~' ...: 

menos uma das seguintes condições:' "-' . ... 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentári~;: h~ forma do art. 12, e de que não afetará 

as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 

orçamentárias; 

Em que pese o presente projeto não se caracterizar integralmente como renúncia 
fiscal, tendo em vista que o valor do imposto está sendo preservado em face da 

atualização monetária, em cumprimento à exigência legal, faz-se a seguinte estimativa 

acerca do impacto financeiro-orçamentário acarretado pela instituição do programa de 
recuperação fiscal no Município de Caravelas/BA 1. 

1 Registra-se que o estudo se refere ao exerclclo financeiro em que se inicia a vigência do programa, diante da 
ausência de dados para realiza-Ia também quanto aos dois exerclclos subsequentes. 
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DA ANÁLISE 

A isenção de multas e juros da dívida ativa poderá ser concedida, desde que seja feita 

por lei (Código Tributário ou lei específica), acompanhada de estudo prevendo o 

impacto orçamentário e financeiro no exercício corrente e nos dois subsequentes, que 

atenda ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e que a Administração 

Pública tome as providências previstas no art. 14 da LRF, conforme exposto. 

Em todas as situações previstas no memorial de cálculo em anexo, seja analisando 

isoladamente a Dívida Ativa de IPTU ou TFF, ou mesmo em caráter geral, a 

arrecadação é sempre superior à redução, não gerando desequilíbrio fiscal do 

orçamento, mas ao contrário, vindo a aumentar a arrecadação do município. 

Vejamos especificamente a análise em cada hipótese: 

Redução total de juros e multas de IPTU no valor de R$ 726.408,93, o impacto 

orçamentário representa 981,63% em relação ao previsto em termos de IPTU, sendo 

que o impacto financeiro relata 1,31 % em relação à Receita Corrente Líquida; todavia, 
quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 1.781.678,12, por sua vez, o 
impacto orçamentário representa 2.407,67%, sendo que o financeiro, equivale a 

3,22%, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda da redução total de 

juros e multas. 

if\EDUÇÃOTOTALDEJUR95 E Ml)LTAS 
1 ~~~<lfl1~~to .~. yist~- ~~dyção d~ J.()()~ J!tvl 
LIfl1E~c:t9º~ç:~,,!,:ntári9 ern 9{, 
itrnpact9 Final1~~iro em.% 

.... 

lARRECADAÇÃO 
i Pagamento à Vista -Arrecadação de 100% Valor Principal e AtualizaçãoMonetária 
i Impacto Orçarnentário em% ... .... . 

!Impacto Financeiro ~m % 

1,781.678,12 
2.407,67 

3,22 

Redução de 80% de Juros e Multas, no valor de R$ 581.127,14, o impacto 

orçamentário representa 785,31 % em relação ao previsto em termos de IPTU, sendo 

que o impacto financeiro relata 1,05% em relação à Receita Corrente Líquida; todavia, 
quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 1.926.959,91, por sua vez, o 
impacto orçamentário representa 2.604,00%, sendo que o financeiro, equivale a 
3,48%, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda da redução a 80% de 
juros e multas. 
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!Af1RECADACrÃO 
!Parcelamento em 4 vezes - Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 20%J/M 
ilmP~ct() Qrç~'~ent~ri() ~rn %. ... .. ..... .... .' .... .. 

: lm.p~ct()Eif1~I'l~eir() ~.rn. % 

??1.~27,~4 
785,31 

1,05 

IRt[!LIÇ,Àl! L)E ?[)~ó I)E JlI~OS ~ fl:lIJL1.A2 
. Parcelamento em 4 vezes - Redução de 80% J/M I" _ _ -_ '- .. 
,Impacto Orçamentárloern % 
[Impacto Financeiro em % 
; .•. ,., •• , •••••• "" •• "." •.•.• " •••..••••. "', .• , .•• ,, •••• ,. _'H 

?'?04,Qº 
},4ª 

Redução de 60% de Juros e Multas, no valor de R$ 435.845,36, o impacto 

orçamentário representa 588,98% em relação ao previsto em termos de IPTU, sendo 

que o impacto financeiro relata 0,79% em relação à Receita Corrente Líquida; todavia, 
quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 2.072.241,69, por sua vez, o 

impacto orçamentário representa 2.800,33%, sendo que o financeiro, equivale a 

3,74%, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda da redução a 80% de 

juros e multas. 

REDUÇÃO DE 60% DEJUflOS E MULTAS 
i Parcelarnento em 5 ou mais vezes - Redução de 60% J/M 435.845,36 

??8, 98. 
0,19 

ilmp~ct~ºrç~~entário. em % 
ilrnpact() Financeiro ern% , 

lParc~lam~nto ern 5 ()u mais v~zes ., Arrecada~ãode 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 40% 
!Impacto Orçamentárioern % 
ilmpactCl.Financeiro em % 

2,800,}3 ' 
3,74 

Redução total de Juros e Multás de TFF, no valor de R$ 146.235,65, o impacto 

orçamentário representa 731,18% em relação ao previsto em termos de TFF, sendo 
~, 

que o impacto financeiro relata 0,26% em relação à Reeelta Corrente Líquida; todavia, 
' .. 

quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 279.001,18, por sua vez, o 

impacto orçamentário representa 1.395,01 %, sendo que o financeiro, equivale a 

0,50%, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda da redução total de 

juros e multas. 

[REDUÇÃO TOTALDEJUROS EMULTAS 
!Ú&~rr1e~t()~ Vist~ ~ R~~lJÇ~O de }oo~ J(1\1 
i Impacto Orçamentário em% 
!I~p~ct; Fi~~~~~i~~ ~~ % 

14~,~?:;é? 
m,~B. 

0,26 

.Pagamento ~ Vista - Arrecadação de 100% Valor Princip<ll e Atualização Monetária 
[ARRECADAÇÃO 

279.001,18 
!Impilct0 Orçamentário em % 

! 11Tlp.~c:t() Fin~m~eir() e_m % 
1}95,Ol.! 
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Redução de 80% de Jürõs e Multas De TFF, no valor de R$ 116.988,52, o impacto 

orçamentário representa 584,94% em relação ao previsto em termos de TFF, sendo 

que o impacto financeiro relata 0,21 % em relação à Receita Corrente Líquida; todavia, 
quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 308.248,31, por sua vez, o 
impacto orçamentário representa 1.541,24%, sendo que o financeiro, equivale a 

0,56%, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda da redução total de 
juros e multas. 

,REDUÇÃO DE go~" DE JUROS EMULTAS 
i Parc.elament() em 4 v~zes - Redução de~O% J/M 
i1mp'act() orç~ment~rioem % 

i lmpactoHnanceiro em % 
584,94 
0,21 

, 
IAr,RECA[)AÇAO 
!Parcelamento em4ivezes- Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 20%JjM 
\::~:~~'~;:~:~~á:te%rn %. . . . ". ... .... .. .... - 

308.243,31 
•.• , ••••••••• \; .•• f,o ••• 

~.541,24 
9,:;6 . 

Redução de 60% de Juros e Multas de TFF no valor de R$ 87.741,39, o impacto 

orçamentário representa 438,71 % em relação ao previsto em termos de TFF, sendo 

que o impacto financeiro relata 0,16% em relação à Receita Corrente Líquida; todavia, 
quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 337.495,44, por sua vez, o 

impacto orçamentário representa 1.687,48%, sendo que o financeiro, equivale a 

0,61 %, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda da redução total de 

juros e multas. 

IREDUçAo DE 60'ró DUUROS EMULTAS 
iparcelame.nto e.m? ou ~aisvezes~ReduçãOde60%J/M 
'Impacto Orçamentário e..m% 
i1mpact0 Financeiro em % 

87,741,39 
438)1 
0,16 

, Ar(r,ECA[)AÇÀ~) 
:Par~eliHnentg em.? ou mai.s ve.zes - Arreca~açã(J ~e !OO% Valor Prin~lllal e Atu~li~~çã(J M(Jne.!~ri~ e. 4º%'J(M 
!lmp3ct0 ºrçamentári()_em % 
[Impacto Finaflcf;!.iro em%. 

3?7A~?,44 
1:687,48 

0,61. 

Redução Total de Juros e Multas de IPTU e TFF, no valor de R$ 872.644,58, o 
impacto orçamentário representa 1,24% em relação ao previsto em termos de IPTU e 

TFF, sendo que o impacto financeiro relata 1,57% em relação à Receita Corrente 
Líquida; todavia, quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 
2.060.679,30, por sua vez, o impacto orçamentário representa 2,92%, sendo que o 
financeiro, equivale a 3,72%, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda 
da redução total de juros e multas. 

I 
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iREDUÇÃOTOTAL DEJUROS E MULTAS 1··_·.····- '-- --_ .... - ...• _. _' .•. _.'",."" ... " .. " " .. , 
IY<l~~TE!l1t~;) ~yi~!~ :.!'~_cl~~~() _ele l()().~JLJI;1. 
llmpacto Orçamentário em % 
[Impacto Financeir~ em %. 

S.?~,~!?S. 
1,24 

. 1,57 
I 
lARRECADAç:ÂO 
ip~~~~~~t~ ~ Vista -I\r~ecadação de 10()% V~lor Pri ncipal e Atual i zação Monetári a 
ilmpactoOrçamentário em % 

II~ê'!~() Fí~i~ç~i~2~'~~ . 
2.060,679,3g 

~,92 
?,72 

Redução de 80% de Juros e Multas de IPTU e TFF, no valor de R$ 698.115,66, o 

impacto orçamentário representa 0,99% em relação ao previsto em termos de IPTU e 

TFF, sendo que o impacto financeiro relata 1,26% em relação à Receita Corrente 

Líquida; todavia, quanto à ARRECADAÇÃO consequente, no valor de R$ 

2.200.302,43, por sua vez; o impacto orçamentário representa 3,12%, sendo que o 

financeiro, equivale a 3,97%, sendo, portanto, bem superiores aos impactos de perda 

da redução de 80% de juros e multas. 

[REDUÇÃO DE "0% QEJUGOS E r\1UlTAS 
i Parcelamento em 4 vezes - Redução de 80% J/M 
il~p~~to ºrç~n1~~t~rI~ ~~ % 
Ilmp~t:to Flnancéirc ,!;!m ~ 
I 
iAIII~ECADAÇÃO 

iPa~~~I~~;nto'~m 4 vezes - Arrecadação de 100% Valor Princi pai e Atualização Monetária e 20% J/M 
ltrnpacto Orçamentário em % I . ..... ... .... " 
llmpacto Financeiro em % 

698.1~S,66 
0,99 
1,26 

2.200.302,43 
3,12 
3,97 

Redução de 60% de Juros e Multas de IPTU e TFF, no valor de R$ 523.586,75, o 

impacto orçamentário represenja 0,74% em relação ao previsto em termos de IPTU e 
TFF, sendo que o 

Líquida; todavia, 

2.409.737,13, por 

impacto financeiro relata 0,94% en,:-relação à Receita Corrente 
quanto à. ARRECADAÇÃo.. c-;;'~sequente, no valor de R$ 

sua vez, o impacto orçamentário representa 3,42%, sendo que o 
" 

financeiro, equivale a 4,35%, sendo, portanto, beFh superiores aos impactos de perda 

da redução de 60% de juros e multas. 

1 REDUÇÃO DE 60% DE JUllOS E lVIULTAS 

: Parcelamento em 5 ou mais vezes - Redução de 60% J/M I ' ., 0'0 ,,_,' _." •. , __ •. 0 •••. ",'. ,.,., _, ." ,_ ••.••• ~'L," ••• ~." O" . ' •. _ .• ' •• ,., _ ' .. _'_' _"., ' •• "', __ , _" _'A' '"' .•.•• 

:IITlpat:t0ºrçilm,"nt~rio em ~ 
! Impacto Financeiro em % I .,-,-- .. " .. ,,'o ,. o,. 

, 

?~3:5~§,?5 
Q,74 
0,94 

iARRECADAÇAO 
i ParcelaTentoemS ou mais vezes - Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 40~ J/M 2'409,737,~3 
IIITlfla~O ºrçamE!ntá~io ~;% .. .. . .. .. .. 3,42 

Ilmpacte> Finan<:E!ire> em ~ 4,35 
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Estado da Bahia 

CONCLUSÃO 

Conforme o demonstrado nesta Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro e em 

obediência ao artigo 14, lnciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal, verifica-se que a 

implantação do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS nos percentuais de 

descontos e parcelamentos propostos, não implicará em redução das metas 

pretendidas ao longo do exercício financeiro. 

Dessa forma, verifica-se que os benefícios instituídos através deste projeto de lei não 

terão reflexos negativos na arrecadação nos valores dos juros e multa da Dívida Ativa, 

montante este que pode ser pequeno em função do maior número de contribuintes 

que buscarão se valer do presente projeto para saldarem seus compromissos para 
"-~ com a Fazenda Municipal de Caravelas. 

Em contrapartida, existe ainda aumento considerável nos valores arrecadados que 

compõem o valor principal da dívida atualizado. 

Portanto, é interessante que o Município promova atitudes que venham a melhorar a 

arrecadação municipal com o intuito de diminuir o montante da Dívida Ativa inscrita e 
aumentar a Receita, com foco a atingir ou superar os valores orçados . 

. ~ 
SilV1o.B.amall'ío Da Silva 

Prefeito Municipal 

Eleilton da Hora Santos 
Contador 

CRC/BA 020472/0 

Marcelo José da Ressureição Pereira 
Chefe da Divisão de Tributação 



MEMORIAL DE CÁLCULO 

PrefelturaMunlclpal de Caravelas 

ANEXO ÚNICO 

E5tlmatlva dos lrnpactos Orçamentário-financeiro 
Programa REFls 

Especlflcação 
IPTU 
Receita Prevista Orçamentária ( Divida Ativa + Multas e Juros) 
Valor Principal 
Atualização Monetária 
Juros 
Multa 
A - TOTAL (Valor Principal + Correções] 
a w TOTAL (Valor Principal + Atualização Monetária, sem Juros e Multa) 
Diferença A- B = JUROS E MULTAS 

RCLJUN/2016 A MAIO/2017 

Situações: 
REDUÇÃO TOTAL DE JUROS E MUqAS 
Pagamento à vtsra- Redução de 100% J/M 
Impacto Orçamentário em" 
Impacto Financeiro em % 

ARRECADAÇÃO 
Pagamento à Vista ~ Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

REDUÇÃO DE 80% DE JUROS E MULTAS 
Parcelamento em 4 vezes > Redução de 8D% j/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

ARRECADAÇÃO 
Parcelamento em 4 vezes - Arrecadação de 100% Valor Prlnclpal eAtuallzaçâo Monetária e 20% J/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

REDUÇÃO DE 60% DE JUROS E MULTAS 
Parcelamento em 5 ou mais vezes - Redução de 60% JjM 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

ARRECADAÇÃO 
Parcelamento em 5 ou mais vezes - Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 400~ JjM 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

TFF 
Receita Prevista Orçamentária ( Dfvlde Ativa 1- Multas e Juros 1 
Valor Principal 
Atualização Monetária 
Juros 
Multa 
A - TOTAL (Valor Principal + Correções) 
B - TOTAL (Valor Principal + Atualização Monetária, sem Juros e Multa) 
Diferença A- B = JUROS E MULTAS 

RCLJUN/Z016 A MAIO/2017 

Situações; 
REDUÇÃO TOTAL DE JUROS E MULTAS 
Pagamento à Vista - Redução de 100% J/M 
Impacto Orçamentário em ~ 
Impacto FinanceIro em % 

ARRECADAÇÃO 
Pagamento à Vista - Arrecadação de 100% Va lor Principal e Atuallzaçãc Monetária 
Impacto Orçamentário em 0/0 
Impacto Financeiro em % 

REDUÇÃO DE 80% DE JUROS E MULTAS 
Parceiamentc em 4 vezes - Redução de 80% JjM 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

I 

2017 

74.000,00 
1.467.238,22 
314.439,90 
637.392,61 
89.016,32 

2.508.087,05 
1.781.678,12 
726.408,93 

55.416.710,76 

726.408,93 
981,63 

1,31 

1,781.678,12 
2.407,67 

3,22 

581.127,14 
785,31 

1,05 

1.926.959,91 
2.604,00 

3,48 

435.845,36 
588,98 

0,79 

2.072.241,69 
2.800,33 

3,74 

r 

20.000,00 
218.755,86 
60.245,32 

132.290,91 
13.944,74 

425.236,83 
279.001,18 
146.235,65 

55.416.710,76 

146.235,65 
731,18 

0,26 

279.001,18 
1.395,01 

0,50 

116.988.52 
584,94 

0,21 

-----_._--------------_-- 



ARRECADAÇÃO 

Parcelarnento em 4 vezes -Arrecadaçãc de 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 20% J/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

REDUÇÃO DE 60% DE JUROS E MULTAS 
Parcelamento em 5 ou mais vezes- Redução de 60% J/M 
Impacto Orçamentérlo em % 
Impacto Financeiro em r. 

ARRECADAÇÃO 
Parcelamento em 5 ou mais vezes - Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetáda e 40% J/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

Geral = DfvlDAATNA DE IPTU ETFF 
Receita Prevista 
Receita Executada / RCL 
Valor PrIncipal 
Atualização Monetária 
Juros 
Multa 
A - TOTAL (Valor Principal + Correções) 
B - TOTAL (Valor Principal + Atualização Monetária, sem Juros e Multa) 
Diferença A - B = JUROS E MULTAS 

RCLJUN/2016 A MAIO/2017 

Situações: 
REDUÇÃO TOTAL DE JUROS E MULTAS 
Pagamento â Vlsta- Redução de 100% J/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto FInanceiro em % 

ARRECADAÇÃO 
Pagamento à Vista - Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

REDUÇÃO DE 80% DEJUROS E MULTAS 
Percelarnentc em 4 vezes ~ Redução de 80% J/M 
Impacto Orçamentário em o/. 
Impacto Financeiro em % 

ARRECADAÇJi.O 
Parcelarnento em 4 vezes . Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 20% J/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

REDUÇÃO DE 60% DE JUROS E MULTAS 
Parcelementc em 5 ou rnals vezes ~ Redução de 6OY- J/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto Financeiro em % 

ARRECADAÇÃO 
Parcelamentc em 5 ou mais vezes . Arrecadação de 100% Valor Principal e Atualização Monetária e 4()'l;6 J/M 
Impacto Orçamentário em % 
Impacto FInanceiro em % 

I 

308.248,31 
1.541,24 

0,56 

87.741,39 
438,71 

0,16 

337.495,44 
1.687,48 

0,61 

2017 
70.500.000,00 81.162.000,00 
55.416.710,76 63.795.717,43 
1.685.994,08 NÃO SE APLICA 
374.685,22 
769.683,52 
102.961,06 

2.933.323,88 
2.060.679,30 
872.644,58 

55.416.710,76 

872.644,58 
1,24 
1,57 

2.060.679,30 
2,92 
3,72 

698.115,66 
0,99 
1,26 

2.200.302,43 
3,12 
3,97 

523.586,75 
0,74 
0,94 

2.409.737,13 
3,42 
4,35 

I~ 

15,12 
2018 

18,36 
2019 

83.441.000,00 
75.508.611,lS 

NÃO SE APLICA 
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Estado da Bahia Página: 1208/1208 

PREFEITURA MUNICIPAL CARAVELAS Dia: 08/06/2017 

".~~ Relatórios de Valores das Dívidas Valores Atualizados até 08/06/2017 

Contribuinte: 11109 - Sem Cadastro 
Rua: 2143 - DR. SOCRATES RAMOS N° 309 

Fone: Cidade: Caravelas UF: BA 

Complemento: RESIDENCIAL Bairro: 72 - TANCREDO NEVES 

Divida I Referente Ano I S. - Data Veto. Receita Exec. Prol. Valor Oriq. Valor Devido Correção Juro . Multa "Desc/Dif. Pag ituaçáo "Pago Total 

148667 Imóvel 7183 2015 Aberta 10/06/2015 00100 -IPTU Não Não 31,53 31,53 5,83 9,34 1,86 0,00 0,00 48,56 

140713 Imóvel 5020 2015 Aberta 10/06/2015 00100 -IPTU Não Não 25,25 25,25 4,67 7,48 1,49 0,00 0,00 38,89. 

148212 Imóvel 7028 2015 Aberta 10/0612015 00100 -IPTU Não Não 29,19 29,19 5,40 8,64 1,72 0,00 0,00 44,95j 
- --- -- - - ~._------- ----- ----~~~._._ .. 

Total Pessoa: 10.295,18 6295,69 0,00 20.284,21 10295,18 3.027,66 665,68 0,00 

Total Geral: 1.467.543,38 1.467238,22 314.439,90 637.392,61 0,00 422,32 2.508.087,05 89.016,32 

Relatório dos Valores da(s) dívida(s) dots) Ana{s) 2012-2016 da{s) Receita{s) 100 

l 

, 

<; 
th.... 



, J' Estado da Bahia ' 
. •• PREFEITURA MUNICIPAL CARAVELAS 

~:::ciJl;!:W-!' ",,,,,~=",,J Resumo Dívida Ativa Valores Atualizados até 08/06/2017 

Página: 1/1 

Dia: 08/06/2017 

Receita Tributo Juro Total Correção Multa 

00100 -IPTU 637.392,61 2.508.087,05 1.467.238,22 314.439,90 

Total Geral: 1.467.238,22 314.439,90 637.392,61 

' .. 

Resumo da{s) dívida{s) Ativa{s) dots) Ano(s) 2?12-2016 da{s) Recelta(s) 100 

89.016,32 

89.016,32 2.508.087,05 



Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL CARAVELAS 
Resumo Dívida Ativa Valores Atualizados até 06/06/2017 

Página: 1/1 

Dia: 06/06/2017 

It 

Receita Tributo Correção Juro Multa Total 

00300 - TLFF 218.755,86 60.245,32 132.290,91" 13.944,74 425.236,83 

Total Geral: 218.755,86 60.245,32 132.290,91 13.944,74 425.236,83 

/ 



Relatórios de Valores das Dívidas Valores Atualizados até 06/06/2017 
~- # 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL CARAVELAS 

Página: 293/293 " 

Dia: 06/06/2017 . " 

[-_ Exercício 2016 .. _ 
-- - - ----- .. _- -----_-----_--- --_-- --- .- -- --- -- - -- -- -- .. _---_ .. _-_ .. __ 

Contríbuinte: 9661 - TELEFONICA BRASIL SA Fone: Cidade: Caravelas UF: BA 

Rua: 2075 - BR418 W KM 8,5 Bairro: 427 - DISTRITO Complemento : FAZENDA CEU ABERTO 

Situação Valor Orig. Valor Devido 
. 

Divida Referente Ano Data Veto. Receita Exee. Prol. Correção Juro Multa *DesclDif. Pag 'Pago Total 

164433 Pedido 4497 2016 Aberta 10/02/2016 00300 - TLFF Não Não 2.500,00 2.500,00 179,73 455,55 133,98 0,00 0,00 3.269,26 
_. ------ 

Total Pessoa: 2.500,00 2.500,00 179,73 455,55 133,98 0,00 0,00 3.269,26 

Total Exercicio 2016: 2.500,00 2.500,00 179,73 455,55 133,98 0,00 0,00 3.269,26 

Total Geral: 218.755,86 218.755,86 60.245,32 132.290,91 13.944,74 0,00 0,00 425.236,83 

Relatório dos Valores da(s) divida(s) does) Ano(s) 2012-2016 da(s) Receita(s) 300 

f 

....__ 
<----.G 



MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia 

.,Gabillete dº Prefeito 
,,~ . .éÁRÁy~,~,A~ "l>._' 

MENSAGEM n. 011/2017 

Caravelas, Bahia, 29 de maio de 2017. 

Ref.: Projeto de Lei n", 011/2017 que 
institui Programa de Recuperação 
Fiscal - REFIS no Município de 
Caravelas (BA), faz revisão de 
lançamentos de tributos municipais, 
e dá outras providências. 

Justificativa, 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência e 
seus Ilustres Pares, desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei n". 011/2017 (em 
anexo), o qual Institui Programa de Recuperação Fiscal - REFIS para o Município 
de Caravelas/BA, assim como determina a revisão de lançamentos de tributos 
municipais, para que, na forma regimental, seja submetido à soberana apreciação 
do Plenário desta Augusta Casa de Leis. 

Cumpre-nos justlficaf que o presente Projeto de Lei tem por objetivo 
oportunizar aos contribuintes desta Cornuna B regularização de pendências 
financeiras tributárias, junto a Fazenda Publica Municipal, com a concessão de 
descontos e parcelamentos, conforme disppsto nos artigos que compõe o anexo 

;"'~i 

Projeto de Lei. 

o REFIS MUNICIPAL, como é chamado, não caracteriza renúncia fiscal, 
tendo em vista que o impacto do mesmo na receita tributária não comprometerá o 
alcance das metas estabelecidas para arrecadação, uma vez que não há uma 
renúncia efetiva, pois o valor do imposto está sendo preservado em face da 
atualização monetária, conforme se infere da anexa estimativa de impacto 

orçamentário financeiro. 

I 
73 3297 1112 



MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia ' 
Gabinete do Prefeito 

Além disso, o REFIS MUNICIPAL constitui uma oportunidade única para 
muitos contribuintes quitarem seus débitos fiscais junto á Fazenda Pública 
Municipal. Não se pode desconsiderar também, que a retração na economia do 
País vem afetando sobremaneira as finanças dos contribuintes, incluindo-se aqui o 
Município de Caravelas, com reflexos inequívocos no pagamento dos tributos 
municipais, Dessa forma, a presente Mensagem de Projeto de Lei reflete a 
sensibilidade do Governo Municipal com este momento delicado por qual passa a 
nossa economia, 

Este particular vem resgatar aquilo que sempre pregamos que é a Justiça, 
seriedade no trato da coisa pública, porém, respeitando o contribuinte, 

Analisemos, pois o impacto financeiro que tais medidas possam vir acarretar, 
sobretudo, à luz da Lei Complementar Federal n''. 101/2000, 

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTARIO FINANCEIRO (anexo) 

o presente Projeto de Lei encontra-se em consonância com o art. 14, 11, da Lei 
Complementar n". 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
que assim dispõe: 

! 
/ 
I 

V 

Art. 14 - A concessão ~u ampliação de incentivo ou 
benefício de netureze triinttérie da qual decorra renúncia de 

, ' .. 
receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 
orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na 
Leí de Diretrizes Orçamentarias e a pelo menos uma das 
seguintes condições: 

/I - estar acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 

7332971112 



MUNICIPIO DE CARA\lELAS 
Estado da Bahia 

.................... ~ .. ' ~,' '" ".",.Ga"bi.nJ~~t.~""dº .. Preíeíto .. 

No Município de Caravelas podemos observar o aumento da Dívida Ativa, de 
modo que com intuito de diminuirmos o valor pendente em Dívida Ativa editaremos 
a presente lei possibilitando aos contribuintes a sua regularização junto a Fazenda 
Pública. Esta medida tatnbém se faz necessária em função da queda do 
recebimento dos valores inscritos em Dívida Ativa do Município nos exercícios de 
2013, 2014, 2015 e 2016, 

Portanto, cabe-nos tomar atitudes que venham melhorar a arrecadação 
municipal com intuito de diminuir o montante da Dívida Ativa inscrita, 
aumentar a receita e atingirmos os valores orçados. Os benefícios instituídos 
através deste Projeto de Lei não terão reflexo negativo na arrecadação, nos 
valores dos juros e multa da dívida ativa, montante este que pode ser 
pequeno em função do maior número de contribuintes que buscarão se valer 
do benefício instituído para saldarem seus compromissos para com a 
Fazenda Municipal. Em contrapartida teremos aumento considerável nos 
valores arrecadados que compõem o valor principal da dívida. 

o Programa proposto permitirá o parcelamento dos créditos tributários, desde 
que a adesão ao parcelamento seja formalizada pelo interessado de três formas 
diferenciadas, 

Na presente proposta o benefício fiscal do desconto atingirá os valores 
relativos à multa de mora, juros de mora 8';a multa de dívida ativa, referentes aos 
créditos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2016, sendo que a adesão ao 
REFIS MUNICIPA~, será formalizada através de instrumento próprio, com a 
consolidação dos créditos tributários do devedor, com a condição de adimplência 
dos créditos tributários devidos após a formalização do parcelamento. 
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MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia 

... Ga.bine.te dQ. Prefeito 
- ~ ;ieARAy'E,~,~? 

~b:W~', 

É através dessas considerações, e demonstrando que o erário municipal não 
será afetado por tal proposta, que solicitamos a aprovação do presente Projeto de 
Lei, depois de avaliado o estudo de impacto orçamentário financeiro. 

Esperamos poder contar com a aprovação da matéria e, consequentemente, 
com a identidade de objetivos, o que sem dúvida determinou a todos nós, Poder 
Executivo e ~\3gislativo, tivéssemos a prerrogativa de cuidar do interesse de nossa 
comunidade, entendendo perfeitamente e tecnicamente viável o Projeto de Lei 
posto em discussão, acreditando e averiguando estarem em consonância e não 
contrárias às demais legislações, apresentamos aos nobres Vereadores para 
análise de mérito. 

Atenciosamente, 

~ Sílvló·Ramalho da Silva 
Prefeito Municipal 

Exma S~ 
Raquel Siqueira Boa Morte 
DO. Presidente da Câmara de Vereadores 
Caravelas/Bahia 
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