
MUNICIPIO DE CARAVELAS 
Estado da Bahia 

Gabinete do Prefeito 

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 justificar que o presente Projeto de Lei tem por objetivo 
oportunizar aos contribuintes desta Com una a regularização de pendências 
financeiras tributárias, junto a Fazenda Pública Municipal, com a concessão de 
descontos e parcelamentos, conforme disposto nos artigos que compõe o anexo 
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. 
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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: 

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, atender ao disposto na 
Lei 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. 
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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 também 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 e a multa de dívida ativa, referentes aos 
créditos tributários vencidos até 31 de dezembro de 2016, sendo que a adesão ao 
REFIS MUNICIPAL, 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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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 Legislativo, 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, 

Sílvio Ramalho da Silva 
Prefeito Municipal 

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