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Assunto: Alba autoriza governo a tomar empréstimo de R$ 1,5 bilhão – cita a Sefaz e o 

secretário Manoel Vitório. 
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Sexta, 19 de Março de 2021 - 07:00 

Rui Costa sanciona lei que autoriza empréstimo de até R$ 1,5 bi 
com Banco do Brasil 

 
 

Após a Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) aprovar a lei que autoriza o Poder Executivo a 
fazer um empréstimo de até R$ 1,5 bilhão com o Banco do Brasil, o governador Rui Costa (PT) 
sancionou a regra. Em vigor a partir desta sexta-feira (19), quando foi publicada no Diário 
Oficial, a lei nº 14.308/2021 diz que o Poder Executivo pode contratar operação de crédito em 
nome do Estado da Bahia para viabilizar investimentos já previstos no orçamento para as áreas 
de infraestrutura de transportes, mobilidade urbana, infraestrutura urbana, fortalecimento de 
fundo garantidor e gestão governamental. 
  
De acordo com o texto, o Executivo também fica autorizado a abrir créditos adicionais para 
custear as obrigações decorrentes desta operação. 
  
Embora tenha sido aprovado, o projeto foi alvo de críticas por parte da Oposição na AL-BA, 
que questionou a destinação do recurso. Segundo o líder do governo na Casa, deputado 
Rosemberg Pinto (PT), o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, disse aos 
deputados estaduais que os recursos serão aplicados em obras como a ampliação do metrô, a 
construção da ponte Salvador-Itaparica e a nova Rodoviária de Salvador (veja aqui). 
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ECONOMIA   E   MERCADO   

Lei   que   autoriza   Estado   a   pegar   empréstimo   de   
R$   1,5   bi   com   o   Banco   do   Brasil   é   publicada   

  19   de   Março   de   2021   às   06:32    Por:   Arquivo   

BNews    Por:   Yasmin   Garrido   

A   Lei   14.308/2021,   que   autoriza   o   Estado   da   Bahia   a   contratar   operação   de   crédito   
interno   junto   ao   Banco   do   Brasil   no   valor   de   R$   1,5   bilhão,   foi   publicada,   nesta   
sexta-feira   (19),   no   Diário   Oficial   do   Estado.   O   projeto   havia   sido    aprovado,   
nesta   quinta   (18),   pela   Assembleia   Legislativa   (AL-BA) .   

De   acordo   com   a   norma,   os   recursos   serão   destinados   à   viabilização   de   
investimentos   previstos   no   Orçamento   do   Estado   nas   áreas   de   infraestrutura   de   
transportes,   mobilidade   urbana,   infraestrutura   urbana,   fortalecimento   de   fundo   
garantidor   e   gestão   governamental.   

Veículo:   Bocão   News     

Data:   19/03/21     

https://www.bnews.com.br/noticias/politica/300620,al-ba-aprova-emprestimo-de-r-15-bilhao-pedido-pela-gestao-estadual.html
https://www.bnews.com.br/noticias/politica/300620,al-ba-aprova-emprestimo-de-r-15-bilhao-pedido-pela-gestao-estadual.html


A   tramitação   urgente   do   projeto   de   lei   na   AL-BA   causou   estranheza   a   alguns   
parlamentares.   O   deputado   Paulo   Câmara   (PSDB)   solicitou   que   o   PL   fosse   retirado   
da   pauta   e   criticou   o   fato   dele   estar   tramitando   em   caráter   de   urgência.   

Para   Paulo   Câmara,   o   texto   deveria   tramitar,   primeiro,   na   Comissão   de   Orçamento   
da   CCJ,   cumprindo,   assim,   os   prazos   regimentais.   “A   AL-BA   presta   um   desserviço   
ao   povo   baiano   ao   aprovar   um   projeto   tão   importante   sem   ser   debatido,   para   
apreciarmos   sua    legalidade”,   disse.   

  



  

  

Bahia   

Alba   autoriza   estado   da   Bahia   a   pegar   empréstimo   

bilionário      

Empréstimo   será   de   R$   1,5   bilhão   junto   ao   Banco   do   Brasil   

Foto   :   Divulgação   

Por    Gabriel   Amorim    no   dia   18   de   Março   de   2021   ⋅   15:38   

   Deputados   da   Assembleia   Legislativa   da   Bahia   (Alba)   aprovaram   na   tarde   de   hoje   

(18)    o   Projeto   de   Lei   24.104/2021,   que   autoriza   o   governo   do   estado   a   adquirir   um   

empréstimo   de   R$1,5   bilhão.   O   empréstimo   será   solicitado   junto   ao   Banco   do   Brasil     

Veículo:   Metro1     

Data:   18/03/21     



Parte  do  valor  será  usado  no  chamado  Proinfra  e  servirá  para  custear  a  melhoria  da                 
infraestrutura  de  transportes,  mobilidade  e  infraestrutura  urbana  e  o  fortalecimento            

do  fundo  garantidor  da  Ponte  Salvador-Itaparica  e  gestão  governamental,  segundo            
informações  do  próprio  governo  estadual.  O  empréstimo  ocorre  como  forma  de             

repor  o  valor  que  foi  remanejado  para  o  combate  ao  novo  coronavírus,  e  já  estava                 

previsto   no   orçamento   de   2020.   

A  aprovação,  no  entanto,  não  foi  unânime.  Votaram  contra  a  autorização  os              
deputados  do  bloco  de  oposição,  liderados  pelo  deputado  Sandro  Régis  (DEM),  e  o               

deputado   Hilton   Coelho   (PSOL).   

  



  

  
ALBA   APROVA   EMPRÉSTIMO   DE   R$   1,5   BILHÃO   
FEITO   PELO   ESTADO   

  
   admin     18   Março,   2021     

A   Assembleia   Legislativa   da   Bahia   (Alba)   aprovou   hoje   (18)   o   projeto   de   lei   que   autoriza   o   
Governo   do   Estado   a   fazer   um   empréstimo   de   R$   1,5   bilhão   junto   ao   Banco   do   Brasil.   De   
acordo   com   a   administração   estadual,   o   recurso   será   destinado   à   aplicação   em   obras   de   
infraestrutura   no   estado.   Votaram   contra   a   aprovação   os   deputados   do   bloco   de   oposição,   
liderados   pelo   deputado   Sandro   Régis   (DEM),   e   o   deputado   Hilton   Coelho   (PSOL).   

    

    

    

Foto:   Ascom   Alba   

Veículo:   Bahia   Econômica     

Data:   18/03/21     

https://bahiaeconomica.com.br/wp/author/admin/


  

Veiculo: Politica Livre  

Data: 19.03.2021 Caderno: Economia 

 

Rui sanciona projeto que autoriza Governo 

da Bahia a solicitar empréstimo de R$ 1,5 

bilhão para infraestrutura 

BAHIA 

O governador Rui Costa (PT) sancionou, conforme publicação no Diário Oficial (DOE) 

desta sexta-feira (19), o projeto que autoriza o Estado a contratar operação de crédito 

interno junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 1,5 bilhão para a infraestrutura. 

A matéria foi aprovada ontem pelos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia 

(AL-BA). A sessão extraordinária aconteceu de maneira virtual e foi comandada pelo 

presidente da Casa, Adolfo Menezes (PSD). 

De acordo com o chefe do Legislativo baiano, os recursos serão importantes para 

manter os investimentos que o Governo do Estado realiza na Bahia, principalmente em 

razão dos gastos de R$ 1,8 bilhão que foram feitos no combate à pandemia. 

 



  

  

Governador   sanciona   pedido   de   empréstimo   
de   R$   1,5   bilhão   
Deputados   aprovaram   pedido   de   empréstimo   na   tarde   de   ontem   

Foto:   Secom   /   Bahiia   

Redação   VN   

redacao@varelanoticias.com.br   

O   governador   Rui   Costa   (PT)   sancionou   o   pedido   de   empréstimo   de   R$   1,5   bilhão,   
aprovado   pela   Assembleia   Legislativa   da   Bahia   (AL-BA)   na   tarde   desta   quinta-feira   (18).   

De   acordo   com   o   texto   da   matéria,   os   recursos   da   operação   de   crédito   poderão   ser   
usados   “nas   áreas   de   infraestrutura   de   transportes,   mobilidade   urbana,   infraestrutura   
urbana,   fortalecimento   de   fundo   garantidor   e   gestão   governamental”.   

Além   disso,   o   governador   fica   autorizado   a   “abrir   créditos   adicionais   destinados   a   fazer   
face   aos   pagamentos   de   obrigações   decorrentes   da   operação   de   crédito   ora   
autorizada”.   

  

Veículo:   Varela   Notícias     

Data:   19/03/21     



Veículo: Gov Bahia  
Data: 18/03/2021  

    

Governo do Estado volta a pagar conta de água de cerca de 860 mil baianos 

por três meses 
18 março 2021  

 

 
 
Governador Rui Costa, se reúne com Claudevani Leite, prefeito de Itabuna e Rogério Cedraz, presidente da 
Embasa onde foi feito os ultimos ajustes para realização de um convênio que visa um significativo 
melhoramento no saneamento básico do município.  

Foto Mateus Pereira/GOVBA 

Assim como aconteceu em 2020, cerca de 860 mil baianos terão novamente a conta de água e esgoto paga 
pelo Estado da Bahia por um período de três meses em função da pandemia, o que representa um 
desembolso total de mais de R$ 17 milhões. A medida é válida para os clientes da Empresa Baiana de Águas 
e Saneamento (Embasa) com Cadastro Social e consumo de até 25 metros cúbicos de água por mês. O 
anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, nesta quinta-feira (18), durante transmissão ao vivo em suas 
redes sociais e que também contemplou ações para prorrogação do pagamento de IPVA de veículos do 
transporte escolar. 

“A medida começa a valer cinco dias após a sanção do Governo do Estado, mas antes disso, o projeto deve 
ser aprovado na Alba. É mais uma ajuda indireta às pessoas de baixa renda, contribuindo para que o eventual 
recurso financeiro que tenham em mãos, elas possam utilizar para a subsistência da família”, explicou o 
governador Rui Costa. 

O objetivo do pagamento de conta da Embasa é, mais uma vez, aliviar a situação financeira das famílias 
mais vulneráveis, em meio à nova fase emergencial da crise sanitária. Em abril de 2020, o governo baiano já 
havia tomado decisão semelhante e também quitou por três meses as contas de água deste mesmo perfil de 
consumidor. A nova medida será válida após aprovação de projeto de Lei a ser enviado nos próximos dias 
para a Assembleia Legislativa. 

O pagamento das contas de água é mais uma ação do Programa Estado Solidário, que inclui medidas de 
apoio à sociedade baiana em decorrência da crise provocada pela pandemia. “Com o recrudescimento da 
pandemia, precisamos agir novamente de forma rápida para apoiar a população baiana nesse momento tão 
difícil. Que em breve a situação melhore com a vacinação em massa dos baianos, especialmente após a 
chegada dos lotes da vacina Sputink V”, acrescentou o governador. Os tributos referentes a essas contas de 
água também serão pagos pelo Estado. 

IPVA transporte escolar 



Os proprietários de veículos de transporte escolar e turístico e de autoescolas terão o pagamento do Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020 e 2021 prorrogado por dois anos como forma 
de atenuar as dificuldades destes segmentos em função da pandemia do coronavírus. De acordo com decreto 
a ser assinado pelo governador Rui Costa, o IPVA de 2020 fica prorrogado para julho de 2022, e o de 2021, 
para julho de 2023. 

Os beneficiários terão a opção de pagar em cota única, com desconto de 5%, ou parcelar o imposto devido 
em três vezes. 

A cota única para pagamento do IPVA 2020 vencerá no dia 29 de julho de 2022. No caso de parcelamento, 
as datas de pagamento estão fixadas em 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro de 2022. 

Já a cota única para pagamento do IPVA 2021 fica prorrogada para 31 de julho de 2023. Quem parcelar terá 
as datas de 29 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro de 2023 para efetuar os pagamentos. 

A medida não inclui a taxa de licenciamento anual, cujos prazos de pagamento permanecem inalterados e 
deverão ser observados para efeito de expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 
(CRLV). 

Estado Solidário 

O programa Estado Solidário, lançado na última terça (16) pelo governo baiano, contempla medidas para 
apoiar a população durante a pandemia na Bahia em quatro diferentes áreas: Educação, Tributos, Água e 
Esgoto e Microcrédito. Na área da Educação, uma bolsa no valor de R$ 150 será oferecida a 292.987 alunos 
cadastrados no CadÚnico para fortalecer o vínculo com a escola e combater o abandono escolar. A 
iniciativa, somada ao vale-alimentação e o Mais Estudo, programa que garante R$ 100 de bolsa para 
estudantes que dão monitoria aos colegas em Língua Portuguesa, Matemática e Educação Científica, totaliza 
em mais de R$ 410 milhões que serão destinados para assistência estudantil em 2021. 

Na área tributária, os contribuintes do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) de 
setores e municípios atingidos por medidas como o toque de recolher e o fechamento do comércio não 
essencial terão o pagamento da antecipação tributária com vencimento nos meses de março e abril 
prorrogado por três meses. Ao final desse prazo, o recolhimento ainda será feito de forma parcelada em três 
vezes iguais. Também será concedida manutenção por 30 dias da validade de certidões negativas de tributos 
estaduais. 

Na área de microcrédito, por meio da Desenbahia, serão disponibilizados R$ 100 milhões em linha de 
crédito especial destinada a 25 mil microempreendedores formais e informais de todo o estado. O programa 
de financiamento destina-se a financiar capital fixo e de giro, com valores entre R$ 500 e R$ 21 mil e juros 
de 2% ao mês. O crédito deverá alcançar microempreendedores das áreas de produção, comércio ou 
prestação de serviços, e tem como objetivos o crescimento e a consolidação dos empreendimentos de 
pequeno porte, com base em investimentos de pequeno valor, de forma ágil e desburocratizada, estimulando 
a geração de ocupação e renda. 

Repórter: Jairo Gonçalves 
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ECONOMIA   E   MERCADO   

Prorrogado   para   2022   pagamento   de   IPVA   de   
veículos   de   turismo,   escolares   e   autoescola   

na   Bahia   

  19   de   Março   de   2021   às   06:51    Por:   

Arquivo   BNews    Por:   Yasmin   Garrido   

O   governador   Rui   Costa   assinou   decreto,   publicado   nesta   sexta-feira   (19),   no   Diário   
Oficial   do   Estado,   prorrogando   o   prazo   para   recolhimento   do   Imposto   sobre   
Propriedade   de   Veículos   Automotores   (IPVA).   A   medida   será   aplicada,   apenas,   a   
veículos   que   realizem   transporte   interno   turístico,   escolar   e   àqueles   destinados   à   
autoescola.   

De   acordo   com   o   texto,   a   mudança   de   data   acontece   em   razão   da   pandemia   da   
Covid-19,   que   “tem   provocado   retração   nas   atividades   econômicas   não   essenciais,   
em   razão   das   medidas   de   prevenção,   controle   e   contenção   de   riscos,   danos   e   

Veículo:   Bocão   News     

Data:   19/03/21     



agravos   à   saúde   pública,   a   fim   de   evitar   a   disseminação   da   doença,   autorizando   
somente   o   funcionamento   dos   serviços   essenciais”.   

Ficou   definido,   então,   que   o   IPVA   referente   ao   ano   de   2020   deverá   ser   pago   até   “29   
de   julho   de   2022,   em   cota   única,   ou   em   três   parcelas   com   vencimentos   em   29   de   
julho   de   2022,   31   de   agosto   de   2022   e   30   de   setembro   de   2022”.   

Já   o   imposto   “referente   ao   exercício   de   2021,   para   29   de   julho   de   2023,   em   cota   
única,   ou   em   três   parcelas   com   vencimentos   em   29   de   julho   de   2023,   31   de   agosto   
de   2023   e   29   de   setembro   de   2023”.   

No   entanto,   ainda   segundo   o   decreto,   “os   prazos   de   pagamento   da   taxa   de   
licenciamento   anual   dos   veículos,   referente   aos   exercícios   de   2020   e   2021,   
permanecem   inalterados   e   deverão   ser   observados   para   efeito   de   regularidade   de   
tráfego   e   expedição   do   Certificado   de   Registro   e   Licenciamento   de   Veículo   -   CRLV”.   

  



  

  

Bahia   

Rui   anuncia   pagamento   da   conta   de   água   de   famílias   de   
baixa   renda   

Em   live   realizada   nesta   quinta   (18),   governador   anunciou   também   a   suspensão   do   
pagamento   do   IPVA   para   atividades   de   transporte   

Foto   :   Divulgação   

Por    Metro1    no   dia   18   de   Março   de   2021   ⋅   12:41   

  O    governador   Rui   Costa   anunciou   hoje   (18),   durante   transmissão   ao   vivo   nas   redes   

sociais,   que   vai   enviar   até   amanhã   (19)   à   Assembleia   Legislativa   da   Bahia   (Alba)   um   

projeto   de   lei   para   assegurar   o   pagamento   da   conta   de   água   para   pessoas   de   baixa   

renda   com   consumo   abaixo   de   25   metros   cúbicos   por   mês.   

Veículo:   Metro1     

Data:   18/03/21     



"Será   a   partir   da   aprovação   da   Assembleia,   não   é   a   conta   que   está   vencendo   hoje.   
Pagaremos   três   meses   das   pessoas   de   baixa   renda,   com   os   mesmos   critérios   

aplicados   no   ano   passado.   Vamos   renovar   esse   benefício",   disse.   

Segundo   Rui,   as   famílias   que   estão   no   cadastro   social   da   Embasa   serão   

beneficiadas   com   a   isenção   por   até   90   dias.   A   ação   tem   o   objetivo   de   socorrer   a   
parcela   mais   pobre   da   população   dos   efeitos   econômicos   provocados   pela   

pandemia   de   coronavírus.   Dúvidas   podem   ser   solucionadas   pela   central   de   

atendimento   da   Embasa,   no   telefone   0800-0555-195.   

Também   na   transmissão   ao   vivo,   o   governador   anunciou   que   vai   assinar   um   decreto  
que   suspende   o   pagamento   do   Imposto   sobre   a   Propriedade   de   Veículos   

Automotores   (IPVA)   dos   transportes   escolares,   de   turismo   e   de   auto-escola.   Rui   

ressaltou   que   o   decreto   é   válido   somente   para   quem   está   com   cadastro   regular   
oficial   no   Detran   com   as   atividades   previstas.   

"Estamos   vivendo   esse   momento   crítico,   que   não   era   para   estarmos   vivendo   agora   

se   o   governo   federal   tivesse   comprado   vacina   em   setembro,   em   dezembro,   como   

nós   tentamos,   isso   só   está   acontecendo,   desemprego,   fechamento   de   comércio,   
porque   o   governo   federal   não   fez   a   sua   parte.   Por   isso   estamos   vivendo   essa   

tragédia",   pontuou.   

  

  



  

  
GOVERNO   BAIANO   PRORROGA   PAGAMENTO   DE   
IPVA   2020   E   2021   PARA   TRÊS   CATEGORIAS   

  
   admin     18   Março,   2021     

O   governador   da   Bahia,   Rui   Costa   (PT),   anunciou   nesta   quinta-feira   (18)   a   prorrogação   do   prazo   
de   pagamento   do   IPVA   de   2020   e   2021,   devido   à   pandemia   de   Covid-19.   A   medida,   no   entanto,   
só   valerá   para   três   segmentos:   transporte   escolar,   autoescolas   e   carros   de   turismo.   Segundo   
Rui,   o   imposto   referente   ao   ano   ano   passado   poderá   ser   quitado   em   2022.   Já   o   IPVA   relativo   a   
este   ano   pode   ser   pago   em   2023.   Para   ter   acesso   a   esta   vantagem,   os   veículos   precisam   estar   
cadastrados   junto   ao   Departamento   de   Trânsito   da   Bahia   (Detran).   O   objetivo   é   evitar   que   
pessoas   que   façam   a   atividade   de   forma   clandestina   ou   informal   se   beneficiem   da   medida.   As   
regras   serão   detalhadas   em   decreto   a   ser   publicado   pelo   governo   no   Diário   Oficlal   do   Estado.   

Ao   falar   sobre   a   limitação   para   as   três   categorias,   o   governador   Rui   Costa   justificou   que   estas   
foram   as   mais   atingidas   economicamente   pela   pandemia.   “Em   momento   nenhum,   o   estado   
suspendeu   táxi   de   circular,   aplicativo   de   carro.   Todo   mundo   teve   horários   restringidos   de   circular   
na   rua,   mas   não   foi   suspensa   a   atividade,   diferente   do   transporte   escolar   que   as   escolas   foram   
suspensas.   Não   tem   como   o   transporte   funcionar   se   as   escolas   não   estão   funcionando…   então   
houve   uma   ação   do   estado   no   sentido   de   suspender   essas   atividades”,   explicou.   Além   do   
anúncio   sobre   o   IPVA,   o   governador   divulgou,   em   transmissão   ao   vivo   nas   redes   sociais   no   fim   
da   manhã,   novas   medidas   do   programa   Estado   Solidário,   implantado   para   garantir   apoio   à   
população   baiana   em   diversos   setores   neste   período   de   agravamento   da   pandemia.   

  

Veículo:   Bahia   Econômica     
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Bahia concede incentivo fiscal a empresas de turismo 
18 março 2021  

 
Foto: Setur 

Atividades relacionadas ao setor turístico estão entre as beneficiadas pelo Governo da Bahia com o 
adiamento do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) referente 
aos meses de março e abril.  

A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (18), no decreto 20.313, 
e inclui hotéis, apart-hotéis, bares, restaurantes e o comércio varejista de suvenires e artesanatos, dentre 
outros segmentos que tiveram que interromper o funcionamento devido à segunda onda da pandemia da 
Covid-19. 

Além do adiamento, o tributo poderá ser pago em três parcelas, nos meses de agosto, setembro e outubro. As 
medidas são válidas para 96 segmentos econômicos em 356 municípios baianos, dentre eles, Salvador, Porto 
Seguro, Camaçari, Mata de São João, Cairu, Itacaré, Itaparica, Vera Cruz, Lençóis, Palmeiras e Cachoeira. 

“Estamos vivendo um período atípico. É a maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos e o turismo é um 
dos setores que mais perdeu. Pensando nisso, o governo tem buscado alternativas, como incentivo fiscal, 
para minimizar um pouco os impactos gerados pela pandemia”, comenta o secretário estadual de Turismo, 
Fausto Franco. 

Outra medida anunciada pelo governador Rui Costa é a prorrogação do pagamento também do Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos transportes turísticos. De acordo com decreto a ser 
publicado nos próximos dias, o imposto de 2020 fica prorrogado para julho de 2022, e o de 2021, para julho 
de 2023. Os beneficiários terão a opção de pagar em cota única, com desconto de 5%, ou parcelar o imposto 
devido em três vezes. 

A Bahia também oferece, via Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), uma linha de crédito 
especial de R$ 100 milhões para microempreendedores formais e informais de todo o estado. Destinada ao 
financiamento do capital fixo e de giro, oferecerá até crédito de até R$ 21 mil, com juros de 2% ao mês. 

Fonte: Ascom/Setur 

 



  

  
BAHIA   CONCEDE   INCENTIVO   FISCAL   A   
EMPRESAS   DE   TURISMO   

  
   admin     18   Março,   2021     

Atividades   relacionadas   ao   setor   turístico   estão   entre   as   beneficiadas   pelo   Governo   da   Bahia   
com   o   adiamento   do   pagamento   do   Imposto   sobre   Operações   Relativas   à   Circulação   de   
Mercadorias   e   sobre   Prestações   de   Serviços   de   Transporte   Interestadual   e   Intermunicipal   e   de   
Comunicações   (ICMS)   referente   aos   meses   de   março   e   abril.  

A   determinação   foi   publicada   no   Diário   Oficial   do   Estado   (DOE)   desta   quinta-feira   (18),   no   
decreto   20.313,   e   inclui   hotéis,   apart-hotéis,   bares,   restaurantes   e   o   comércio   varejista   de   
suvenires   e   artesanatos,   dentre   outros   segmentos   que   tiveram   que   interromper   o   funcionamento   
devido   à   segunda   onda   da   pandemia   da   Covid-19.   

Além   do   adiamento,   o   tributo   poderá   ser   pago   em   três   parcelas,   nos   meses   de   agosto,   setembro   
e   outubro.   As   medidas   são   válidas   para   96   segmentos   econômicos   em   356   municípios   baianos,   
dentre   eles,   Salvador,   Porto   Seguro,   Camaçari,   Mata   de   São   João,   Cairu,   Itacaré,   Itaparica,   Vera   
Cruz,   Lençóis,   Palmeiras   e   Cachoeira.   

“Estamos   vivendo   um   período   atípico.   É   a   maior   tragédia   sanitária   dos   últimos   100   anos   e   o   
turismo   é   um   dos   setores   que   mais   perdeu.   Pensando   nisso,   o   governo   tem   buscado   
alternativas,   como   incentivo   fiscal,   para   minimizar   um   pouco   os   impactos   gerados   pela   
pandemia”,   comenta   o   secretário   estadual   de   Turismo,   Fausto   Franco.   

Veículo:   Bahia   Econômica     

Data:   18/03/21     

https://bahiaeconomica.com.br/wp/author/admin/


Outra   medida   anunciada   pelo   governador   Rui   Costa   é   a   prorrogação   do   pagamento   também   do   
Imposto   sobre   Propriedade   de   Veículos   Automotores   (IPVA)   dos   transportes   turísticos.   De   
acordo   com   decreto   a   ser   publicado   nos   próximos   dias,   o   imposto   de   2020   fica   prorrogado   para   
julho   de   2022,   e   o   de   2021,   para   julho   de   2023.   Os   beneficiários   terão   a   opção   de   pagar   em   cota   
única,   com   desconto   de   5%,   ou   parcelar   o   imposto   devido   em   três   vezes.   

A   Bahia   também   oferece,   via   Agência   de   Fomento   do   Estado   da   Bahia   (Desenbahia),   uma   linha   
de   crédito   especial   de   R$   100   milhões   para   microempreendedores   formais   e   informais   de   todo   o   
estado.   Destinada   ao   financiamento   do   capital   fixo   e   de   giro,   oferecerá   até   crédito   de   até   R$   21   
mil,   com   juros   de   2%   ao   mês.   

Foto:   Setur   
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Bahia concede incentivo fiscal a empresas de 

turismo 

BAHIA 

Atividades relacionadas ao setor turístico estão entre as beneficiadas pelo Governo da 

Bahia com o adiamento do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS) referente aos meses de 

março e abril. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia nesta 

quinta-feira (18), no decreto 20.313, e inclui hotéis, apart-hotéis, bares, restaurantes e 

o comércio varejista de suvenires e artesanatos, dentre outros segmentos que tiveram 

que interromper o funcionamento devido à segunda onda da pandemia da Covid-19. 

Além do adiamento, o tributo poderá ser pago em três parcelas, nos meses de agosto, 

setembro e outubro. As medidas são válidas para 96 segmentos econômicos em 356 

municípios baianos, dentre eles, Salvador, Porto Seguro, Camaçari, Mata de São 

João, Cairu, Itacaré, Itaparica, Vera Cruz, Lençóis, Palmeiras e Cachoeira. 

“Estamos vivendo um período atípico. É a maior tragédia sanitária dos últimos 100 

anos e o turismo é um dos setores que mais perdeu. Pensando nisso, o governo tem 

buscado alternativas, como incentivo fiscal, para minimizar um pouco os impactos 

gerados pela pandemia”, comenta o secretário estadual de Turismo, Fausto Franco. 

Outra medida anunciada pelo governador Rui Costa é a prorrogação do pagamento 

também do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos 

transportes turísticos. De acordo com decreto a ser publicado nos próximos dias, o 

imposto de 2020 fica prorrogado para julho de 2022, e o de 2021, para julho de 2023. 



Os beneficiários terão a opção de pagar em cota única, com desconto de 5%, ou 

parcelar o imposto devido em três vezes. 

A Bahia também oferece, via Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), 

uma linha de crédito especial de R$ 100 milhões para microempreendedores formais e 

informais de todo o estado. Destinada ao financiamento do capital fixo e de giro, 

oferecerá até crédito de até R$ 21 mil, com juros de 2% ao mês. 

 



Nota Premiada distribui R$ 1 milhão em prêmios para 91 pessoas em

março
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Nota Premiada conta atualmente com mais de 590 mil

participantes inscritos | Foto: Elói Corrêa | GOVBA

Saiu nesta quinta-feira, 18, o resultado do sorteio de

março da Nota Premiada Bahia, que contemplou 91

moradores de 21 municípios do estado. O prêmio de R$

100 mil foi para uma participante da capital, que mora

no bairro do Bonfim.

Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 56 foram para Salvador e

34 para o interior. A lista completa dos ganhadores pode

ser consultada no site

www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no Instagram

e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda da Bahia

(Sefaz-BA).

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram

ganhadores, destaque para Feira de Santana, com um

total de quatro pessoas sorteadas. Na sequência estão

Ipiaú (3), Itabuna (3), Camaçari (3), Simões Filho (3),

Santo Antônio de Jesus (2), Alagoinhas (2) e Teixeira de

Freitas (2).

A lista é completada por doze municípios com um

sorteado cada: Ibirataia, Pé de Serra, Prado, Valente,

Senhor do Bonfim, Barreiras, Porto Seguro, Vitória da

Conquista, Cândido Sales, Jacobina, São Francisco do

Conde e Esplanada.

Além dos 91 prêmios mensais, a campanha também

realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1

milhão, que contemplam um único participante. O

próximo sorteio especial está programado para o dia 30

de junho. Neste caso, serão considerados todos os

bilhetes gerados entre 1° de março de 2019 e 31 de

maio de 2021.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se

cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário

disponível no site e, após essa etapa, pedir para inserir

o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em

estabelecimentos comerciais. O participante, no ato do

cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que

integram o programa Sua Nota é um Show de

Solidariedade, uma da área social e outra da área de

saúde, para doar as suas notas eletrônicas.
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A Nota Premiada conta atualmente com mais de 590 mil

participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os

sorteios da campanha já premiaram 1.405 pessoas, das

quais 892 moram na capital, 512 no interior e uma fora

do estado.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas

transformam-se em repasses de R$ 3 milhões

distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um

Show de Solidariedade, que hoje somam 533. A

campanha já destinou R$ 37,8 milhões para estas

entidades, com o último repasse sendo realizado nesse

mês de março.

Assuntos e Palavras-Chave: SEFAZ - Secretaria da

Fazenda - Nota Premiada Bahia,Sua Nota é um Show

de Solidariedade
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Sorteio de março da Nota Premiada distribui R$ 1 milhão em prêmios para 91 

pessoas 
18 março 2021  

 

 
Foto: Mateus Pereira/GOVBA 

Saiu nesta quinta-feira (18) o resultado do sorteio de março da Nota Premiada Bahia, que contemplou 91 
moradores de 21 municípios do estado. O prêmio de R$ 100 mil foi para uma participante da capital, que 
mora no bairro do Bonfim. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 56 foram para Salvador e 34 para o interior. A 
lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no 
Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda da Bahia: Instagram 
@sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba. 

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, destaque para Feira de Santana, com um 
total de quatro pessoas sorteadas. Na sequência estão Ipiaú (3), Itabuna (3), Camaçari (3), Simões Filho (3), 
Santo Antônio de Jesus (2), Alagoinhas (2) e Teixeira de Freitas (2). A lista é completada por doze 
municípios com um sorteado cada: Ibirataia, Pé de Serra, Prado, Valente, Senhor do Bonfim, Barreiras, 
Porto Seguro, Vitória da Conquista, Cândido Sales, Jacobina, São Francisco do Conde e Esplanada. 

Além dos 91 prêmios mensais, a campanha também realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1 
milhão, que contemplam um único participante. O próximo sorteio especial está programado para o dia 30 
de junho. Neste caso, serão considerados todos os bilhetes gerados entre 1° de março de 2019 e 31 de maio 
de 2021. 

Como participar 

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário 
disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota 
fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. O participante, no ato do cadastro, escolhe 
até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da 
área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas. 

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 590 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os 
sorteios da campanha já premiaram 1.405 pessoas, das quais 892 moram na capital, 512 no interior e uma 
fora do estado. 



A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos 
entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 533. A campanha já 
destinou R$ 37,8 milhões para estas entidades, com o último repasse sendo realizado nesse mês de março. 

Loteria Federal 

Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são homologados pela Auditoria Geral do Estado (AGE), de 
acordo com o regulamento da Nota Premiada Bahia. Os bilhetes vencedores, como acontece desde o 
lançamento da campanha, são definidos com base em sorteio da Loteria Federal. 

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado no site da 
campanha são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da 
Nota Premiada. Para conferir, basta acessar o site, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção 
“Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da NFC-e. 

Fonte: Ascom/ Sefaz 

 



Nota Premiada tem 11 cidades da região entre sorteados
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Autor: Redação do Diário

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 590 mil

participantes inscritos

Saiu nesta quinta-feira (18) o resultado do sorteio de

março da Nota Premiada Bahia, que contemplou 91

moradores de 21 municípios do estado. O prêmio de R$

100 mil foi para uma participante da capital, que mora

no bairro do Bonfim. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 56

foram para Salvador e 34 para o interior. A lista

completa dos ganhadores pode ser consultada no site

www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no Instagram

@notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria

da Fazenda da Bahia: Instagram @sefazbahia,

Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram

ganhadores, destaque para Feira de Santana, com um

total de quatro pessoas sorteadas. Na sequência estão

Ipiaú (3), Itabuna (3), Camaçari (3), Simões Filho (3),

Santo Antônio de Jesus (2), Alagoinhas (2) e Teixeira de

Freitas (2). A lista é completada por doze municípios

com um sorteado cada: Ibirataia, Pé de Serra, Prado,

Valente, Senhor do Bonfim, Barreiras, Porto Seguro,

Vitória da Conquista, Cândido Sales, Jacobina, São

Francisco do Conde e Esplanada.

Além dos 91 prêmios mensais, a campanha também

realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1

milhão, que contemplam um único participante. O

próximo sorteio especial está programado para o dia 30

de junho. Neste caso, serão considerados todos os

bilhetes gerados entre 1° de março de 2019 e 31 de

maio de 2021.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se

cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário

disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e,

após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal

a cada compra realizada em estabelecimentos

comerciais. O participante, no ato do cadastro, escolhe

até duas instituições filantrópicas que integram o

programa Sua Nota é um Show de Solidariedade,

uma da área social e outra da área de saúde, para doar

as suas notas eletrônicas.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 590 mil

participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os

sorteios da campanha já premiaram 1.405 pessoas, das

quais 892 moram na capital, 512 no interior e uma fora

do estado.
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A cada quatro meses, as notas compartilhadas

transformam-se em repasses de R$ 3 milhões

distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um

Show de Solidariedade, que hoje somam 533. A

campanha já destinou R$ 37,8 milhões para estas

entidades, com o último repasse sendo realizado nesse

mês de março.

Loteria Federal

Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são

homologados pela Auditoria Geral do Estado (AGE), de

acordo com o regulamento da Nota Premiada Bahia.

Os bilhetes vencedores, como acontece desde o

lançamento da campanha, são definidos com base em

sorteio da Loteria Federal.

Todas as compras realizadas pelos participantes e

devidamente associadas ao CPF cadastrado no site da

campanha são convertidas em bilhetes eletrônicos de

dez números cada, que podem ser conferidos no site da

Nota Premiada. Para conferir, basta acessar o site,

fazer o login e, no menu 'Minha Conta', escolher a

opção 'Bilhetes'. A busca pode ser filtrada pelo período

de emissão da NFC-e.

O post Nota Premiada tem 11 cidades da região entre

sorteados apareceu primeiro em Diário Bahia.

Assuntos e Palavras-Chave: SEFAZ - Secretaria da

Fazenda - Nota Premiada Bahia,Sua Nota é um Show

de Solidariedade

2



Sorteio da Nota Premiada contempla quatro moradores de Feira de

Santana
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Quatro moradores de Feira de Santana foram

contemplados no sorteio de março da Nota Premiada

Bahia, divulgado nesta quinta-feira (18), que beneficiou

91 moradores de 21 municípios do estado. O prêmio de

R$ 100 mil foi para uma participante da capital. Dos 90

prêmios de R$ 10 mil, 56 foram para Salvador e 34 para

o interior. A lista completa dos ganhadores pode ser

consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e

ainda no Instagram @notapremiadabahia e nas redes

sociais da Secretaria da Fazenda da Bahia: Instagram

@sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter

@sefazba.

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram

ganhadores, destaque para Feira de Santana, com um

total de quatro pessoas sorteadas. Na sequência estão

Ipiaú (3), Itabuna (3), Camaçari (3), Simões Filho (3),

Santo Antônio de Jesus (2), Alagoinhas (2) e Teixeira de

Freitas (2). A lista é completada por doze municípios

com um sorteado cada: Ibirataia, Pé de Serra, Prado,

Valente, Senhor do Bonfim, Barreiras, Porto Seguro,

Vitória da Conquista, Cândido Sales, Jacobina, São

Francisco do Conde e Esplanada.

Além dos 91 prêmios mensais, a campanha também

realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1

milhão, que contemplam um único participante. O

próximo sorteio especial está programado para o dia 30

de junho. Neste caso, serão considerados todos os

bilhetes gerados entre 1° de março de 2019 e 31 de

maio de 2021.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se

cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário

disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e,

após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal

a cada compra realizada em estabelecimentos

comerciais. O participante, no ato do cadastro, escolhe

até duas instituições filantrópicas que integram o

programa Sua Nota é um Show de Solidariedade,

uma da área social e outra da área de saúde, para doar

as suas notas eletrônicas.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 590 mil

participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os

sorteios da campanha já premiaram 1.405 pessoas, das

quais 892 moram na capital, 512 no interior e uma fora

do estado.
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mês de março.

Loteria Federal

Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são
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sorteio da Loteria Federal.

Todas as compras realizadas pelos participantes e

devidamente associadas ao CPF cadastrado no site da

campanha são convertidas em bilhetes eletrônicos de

dez números cada, que podem ser conferidos no site da

Nota Premiada. Para conferir, basta acessar o site,

fazer o login e, no menu 'Minha Conta', escolher a

opção 'Bilhetes'. A busca pode ser filtrada pelo período

de emissão da NFC-e.
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PROJETO Valor será aplicado em melhoria no transporte,
infraestrutura, mobilidade, e fundo da ponte SSA-Itaparica

Alba autoriza governo
a tomar empréstimo
de R$ 1,5 bilhão
RAUL AGUILAR

A Assembleia Legislativa da
Bahia (Alba) aprovou o pro-
jeto de lei que autoriza o go-
verno do estado a adquirir
um empréstimo de R$ 1,5 bi-
lhão junto ao Banco do Bra-
sil (BB).

O texto foi aprovado com
os votos contrários da ban-
cada de oposição ao gover-
nador Rui Costa (PT). Os de-
putados do bloco solicita-
ram que o PL fosse retirado
de pauta, sob argumento do
texto não ter sido debatido o
suficiente.

Ao não conseguir retirar o
texto, os parlamentares da
oposição utilizaram todo
tempo regimental das ma-
nifestações, para que cada
deputado tivesse entre 20 e
25 minutos de fala, como
uma forma de protesto. O

bloco questionou a falta de
clareza na aplicação do em-
préstimo autorizado.

O governo justifica, no
texto, que parte do valor será
aplicado em melhoria da in-
fraestrutura, transporte,
mobilidade urbana, e no for-
talecimento do fundo ga-
rantidor da Ponte Salva-
dor-Itaparica.

O deputado estadual San-
dro Régis (DEM), líder da
oposição, criticou a aprova-
ção do projeto sem uma dis-
cussão aprofundada.

“A discussão não é quanto
ao mérito, porque até mes-
mo nós apoiamos, por
exemplo, o empréstimo de
R$ 500 milhões à Embasa. A
questão é que não sabemos
para onde vai o R$ 1,5 bilhão.
Que estradas serão construí-
das ou recuperadas? Em que
regiões? Onde o dinheiro se-
rá aplicado? Ninguém sabe,
nem os deputados governis-
tas”, criticou Régis.

Na mesma linha seguiu o
deputado Paulo Câmara
(PSDB), que questionou o fa-
to do PL estar tramitando em
caráter de urgência.

“A Alba, ao ser subservien-
te [ao governo], perde todo

mundo: os deputados e o go-
verno, é o jogo do perde. A
Assembleia presta um des-
serviço ao povo baiano ao
aprovar um projeto tão im-
portante sem ser debatido,
sem ser colocado nas comis-
sões para apreciarmos. O pa-
recer de Marcelino Galo foi
superficial; não venha dizer
que o projeto foi debatido à
exaustão que isso é conversa
para boi dormir”, desabafou
Câmara.

O líder do governo, depu-
tado Rosemberg Pinto (PT),
reforçou que a destinação
dos recursos está contida no
contrato a ser confecciona-
do junto ao Banco do Brasil.
“Está detalhado onde os re-
cursos serão investidos, não
está aqui no Projeto de Lei
para justamente não enges-
sá-lo”.

Ele destacou o empenho
do governo do estado, atra-
vés do secretário da Fazen-
da, Manoel Vitório para tra-
zer informações e dados
acerca do pedido de emprés-
timo e da sua aplicação. Vi-
tório participou de uma reu-
nião virtual com os depu-
tados e tratou do assunto.

"Nunca nesta Casa, numa

Sandra Travassos / Ag. A TARDE

Presidente da Alba, Adolfo Menezes, conduz sessão que aprovou o projeto de lei

situação idêntica, um secre-
tário da Fazenda se reuniu
com todos os parlamenta-
res, tanto da base do governo
quanto da oposição para ex-
plicar diretamente os inves-
timentos em relação às con-
tas e a real situação finan-
ceira do Estado da Bahia.
Não é por falta de informa-
ções que os deputados se po-
sicionam em um lado ou em
outro", destacou Pinto.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Adolfo Me-
nezes (PSD), destacou o em-
penho da Casa em aprovar
projetos do ao governo do
estado em meio à pandemia
e à grave crise econômica.

“Apesar dessa situação crí-
tica que estamos passando,
com o agravamento da pan-
demia, a Alba continua cum-

prindo o seu papel de legislar.
Os recursos serão importan-
tes para manter os investi-
mentos que o Governo do Es-
tado realiza na Bahia, prin-
cipalmente em razão dos gas-
tosdeR$1,8bilhão–comleitos
de UTI e auxílio emergencial
para os estudantes”, disse.

A secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia (Sefaz) afir-
mou, em resposta ao A TAR-
DE, que o empréstimo des-
tina-se a apoiar a realização
de investimentos “voltados
para dotar o Estado de in-
fraestrutura necessária ao
desenvolvimentoeconômico
e social e à melhoria e am-
pliação dos serviços públi-
cos”,alémde“contribuirpara
ageraçãodeempregoerenda
em um momento de crise da
economia brasileira”.

O texto foi
aprovado com
os votos
contrários dos
deputados da
oposição, que
tentaram
retirar o PL
de pauta sob
argumento de
o texto não ter
sido debatido
o suficiente

PERDA

Após longa luta contra a
Covid, morre Herzem

DA REDAÇÃO

Morreu na noite de ontem
Herzem Gusmão (MDB),
prefeito de Vitória da Con-
quista, no sul baiano. O po-
lítico de 72 anos estava in-
ternado desde o ano passa-
do por causa da Covid-19.

De acordo com comuni-
cado de sua equipe, infor-
mações sobre o velório do
político serão passadas pela
secretaria de comunicação.
Herzem testou positivo para
o novo coronavírus em 7 de
dezembro último.

Nas redes sociais, a famí-
lia agradeceu ao apoio que
recebeu durante o trata-
mento de Gusmão. Ele deixa
esposa, três filhos e um ne-
to.

Pouco tempo após o dig-
nóstico em dezembro, Her-
zem foi internado no Hos-

pital Samur, em Conquista.
Depois de uma piora em seu
estado de saude, ele foi trans-
ferido para o Hospital Sí-
rio-Libanês, em São Paulo.

Na disputa de 2020, Her-
zem foi reeleito prefeito de
Vitória da Conquista em se-
gundo turno, no dia 29 de
novembro. Por causa da
doença, Herzem tomou pos-
se do cargo em cerimônia
virtual, feita do leito do hos-
pital, no dia 8 de janeiro des-
te ano. A vice-prefeita, Sheila
Lemos (DEM), está a frente da
administração da cidade.

A morte do prefeito de
Conquista comoveu a classe
política do estado, que foi às
redes sociais prestar home-
nagens.

O governador Rui Costa
(PT) publicou em seu perfil
no twitter que recebeu “com
muita tristeza a notícia do

falecimento de Herzem
Gusmão”.

ACM Neto, presidente do
DEM e ex-prefeito de Salva-
dor também prestou solida-
riedade à família de Herzem
e aos conquistenses. “Infe-
lizmente, a Covid segue in-
terrompendo milhares de
histórias em nosso País. Des-
sa vez, foi um grande amigo
eparceiropolítico,oprefeito
Herzem Gusmão. Tenho cer-
teza que ele vai deixar muita
saudadenaspessoasque,co-
mo eu, tiveram o privilégio
de sua convivência”, escre-
veu Neto.

Presidente da Câmara de
Conquista, o vereador Luís
Carlos Dudé(MDB)publicou
imagem ao lado do prefeito
com uma mensagem de
adeus: “Vai em paz, meu
amigo. (...) Seu legado ficará
pra sempre em nós”.

Rafael Martins / Ag. A TARDE

Prefeito de
Conquista
estava internado
desde dezembro

CORONAVÍRUS

Senador Major Olímpio tem
morte cerebral após Covid-19
RAUL AGUILAR
COM AGÊNCIAS

Internado com Covid-19 des-
deodia2demarço,osenador
Major Olímpio (PSL-SP) teve
a morte cerebral confirmada
ontem por complicações de-
correntes da infecção pelo
novo coronavírus. Três dias
depois de hospitalizado, o
quadro do político se agra-
vou e ele precisou ser trans-
ferido para a UTI.

Nascido na cidade de Pre-
sidente Venceslau, no inte-
rior paulista, o senador com-
pletaria 59 anos em 20 de
março. Ele era casado e pai
de dois filhos.

Olímpio é o terceiro se-
nador a morrer por compli-
cações decorrentes da Co-
vid-19. Em 20 de outubro de
2020, o senador Arolde de
Oliveira (PSD-RJ) morreu no
Rio de Janeiro. No dia 8 de
fevereiro, outro membro do
Senado a perder a luta con-
tra o vírus respiratório foi
José Maranhão (MDB-PB).

MajorOlímpiofoieleitoem
2018 na onda bolsonarista e
esteve ao lado do presidente
da República até 2019, quan-
do rompeu após Bolsonaro se
aproximar do Centrão.

Várias lideranças da po-
lítica nacional utilizaram as
redes sociais para manifes-

tar pesar pela morte do par-
lamentar.

O senador Otto Alencar
(PSD) postou uma foto ao la-
do de Olímpio em homena-
gem ao colega. “O Brasil per-
de um patriota, leal aos seus
companheiros policiais, ao
povo paulista”, afirmou na
legenda da imagem.

Presidente nacional do
DEM, ACM Neto, também la-
mentou. Em uma rede so-
cial, Neto disse que o “par-
lamento brasileiro perdeu
um integrante que sempre
lutou pelos seus ideais”.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA MATÉRIA
NO PORTAL A TARDE

EM JULGAMENTOS

Câmara aprova projeto
que pune ofensa a vítimas

HELOÍSA CRISTALDO
Agência Brasil, Brasília

A Câmara dos Deputados
aprovou ontem projeto de lei
que pune o constrangimento
a vítimas e testemunhas de
crimes durante audiências e
julgamentos. A proposta se-
gueparaanálisedoSenado.O
texto proíbe o uso de lingua-
gem, informações ou mate-
rial que ofenda a dignidade
da vítima ou de testemunhas
em audiências judiciais.

Ao justificar a proposta, a
deputada Lídice da Mata
(PSB-BA) argumentou que a
propostaéumareaçãoaocaso
Mariana Ferrer. Em audiência

divulgadanoiníciodenovem-
bro do ano passado, Mariana
foi alvo de humilhações por
parte do advogado de defesa
do réu, André Aranha, que
acabou inocentado do crime
de estupro contra a jovem.

“As imagens foram divul-
gadas pelo site The Intercept
e demonstram que a vítima
sofreu uma verdadeira vio-
lência psicológica durante o
ato processual. Enquanto juiz
e promotor se omitiam, o ad-
vogadodedefesadoréuofen-
deu diversas vezes a honra da
vítima, tentando desqualifi-
cá-la, apresentando fatos e
provas alheias aos autos”, ar-
gumentou a deputada.

INFORME PUBLICITÁRIO

OMUNDO NÃO SE ENCONTRA
JOSÉMENDONÇA
joseandrademendonca@hotmail.com

Não tenho cultura para entrar
no assunto, mas dei exemplo
como empresário de Super-
mercados em Feira de Santa-
na, funcionário participava da
administração e do lucro. Pre-
feito de Ipiaú, corrupção zero,
os funcionários concursados
participavam com satisfação
da administração. Educação,
Saúde e Secretaria de Ação
Social atuantes. Controladoria
Geral dos Municípios, vinte e
cinco universitários indicados
pelos reitores da região, audi-
tavam todas as secretárias, não
nos faltou acompanhamento
do Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios, Ministério Público e
Judiciário. Cadastramento do
bolsa família e cesta básica –
seriedade.

Lei, quem aprova é o Congres-
so Nacional e parlamentares
deviam acompanhar projetos,
orçamentos, cronograma de
obras e desembolso financeiro.
Emenda parlamentar o governo
só liberar, também com proje-
tos, orçamentos, cronograma
de obras e desembolso finan-
ceiro. O Brasil só encontra o
caminho se o Supremo Tribunal
Federal passar a ser três casas
com onze ministros cada, pro-
cessos sorteados. O Congres-
so são duas casas, com uma
super estrutura e alto custo.

OUVI HOJE DE UMA ADOLES-
CENTE DE QUATORZE ANOS,
ANA CAROLINA, FILHA DE
CRISTINA, PREOCUPAÇÃO
SOBRE O VÍRUS, QUANDO DE-
VIA SER PREOCUPAÇÃO DOS
ADULTOS, PRINCIPALMENTE
DOS QUE ESTÃO NA DIREÇÃO
DO PAÍS E NA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA.

O Governador da Bahia, o ex.
prefeito de Salvador e o atual,
independente de ser ano de
eleição, marcharam juntos pro-
curando caminho melhor para
distanciar a população do vírus.

Um ano nessa guerra atômica,
miséria.

Não sabemos onde o país vai
chegar e o brasileiro alcançar.
A imprensa, junto com o povo
e as redes sociais atuarem jun-
tos. É preciso que os políticos
se preocupem com o que virá
em eleições. Não será diferente
se não usar o que publicamos
anteriormente no artigo Refor-
mas.

ARTIGO TEM OITO PARÁGRA-
FOS, PARA SE INTEIRAR DOS
DEMAIS ENTRE NO FACE-
BOOK: JOSÉ A. MENDONÇA.
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BENEFÍCIO O calendário de pagamento da nova rodada está pronto, segundo informações da Caixa Econômica Federal

Novo auxílio emergencial terá quatro
parcelas com valores de R$ 150 a R$ 375
AGÊNCIA BRASIL E
DA REDAÇÃO
Brasília

O governo vai promover
uma nova rodada do Auxílio
Emergencial. Ontem, o pre-
sidente Jair Bolsonaro enca-
minhouaoCongressoasMe-
didas Provisórias que abrem
caminho para o pagamento
da nova rodada do benefício.
O novo benefício, de acordo
com a MP, terá valor médio
de R$ 250, pagos em quatro
parcelas mensais a partir de
abril.

Serão 45,6 milhões de fa-
mílias contempladas, em
um investimento de aproxi-
madamente R$ 43 bilhões do
Orçamento da União. O au-
xílio emergencial 2021 será
limitado a uma pessoa por
família, sendo que mulher
chefe de família monopa-
rental terá direito a R$ 375,
enquanto o indivíduo que
mora sozinho – família uni-
pessoal – receberá R$ 150.

O calendário de pagamen-
to da nova rodada do auxílio
emergencial está pronto,
anunciou ontem o presiden-

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Pagamento da nova rodada será nas agências e por meio do aplicativo Caixa Tem

45,6 mi
de famílias serão
contempladas, em um
investimento de
aproximadamente R$ 43
bilhões do Orçamento da
União. O auxílio de 2021
será limitado a uma
pessoa por família

te da Caixa Econômica Fe-
deral, Pedro Guimarães. As
datas de pagamento, no en-
tanto, dependem de valida-
ção do presidente Jair Bol-
sonaro, que entregará ao
Congresso Nacional as me-
didas provisórias que auto-
rizam a retomada do bene-
fício social.

Em entrevista coletiva pa-
ra explicar o lucro de R$
13,169 bilhões do banco em
2020, Guimarães informou
que, desta vez, a instituição
financeira está mais prepa-
rada tecnologicamente para
retomar o pagamento nas
agências e por meio do apli-

cativo Caixa Tem, de modo a
evitar aglomerações.

“Do ponto de vista técnico,
estamos preparados desde
2020, fazendo esse equilí-

brio entre o pagamento nas
agências e no digital, tendo
como objetivo básico ajudar
as pessoas a receber os re-
cursoseevitaraglomeração”,

declarou Guimarães.
Ele explicou que o paga-

mento a 45,6 milhões de be-
neficiários seguirá o mode-
lo adotado no segundo se-

mestre do ano passado,
com calendários escalona-
dos para os trabalhadores
informais e com o crono-
grama habitual do Bolsa Fa-
mília para os participantes
do programa social.

Novas agências
Recentemente, o banco
anunciou a contratação de
5.570 empregados e terceiri-
zados para reforçar o aten-
dimento em todo o país e de
87 técnicos em tecnologia da
informação (TI) para traba-
lharem no Distrito Federal. O
banco também pretende
abrir 76 agências neste ano,
dasquais52nasregiõesNorte
e Nordeste. Para essas novas
unidades, o banco contratará
506 profissionais.

Segundo Guimarães, a
abertura das unidades deu
prioridade às áreas menos
desenvolvidas do país.
“Além disso, 52 (novas agên-
cias) estarão nas regiões
Norte e Nordeste, que são
regiões mais carentes. E, em
especial, Pará e Maranhão,
cada um recebendo 16 novas
agências”.

PROGRAMA

Bolsa Família é pago a 14
milhões de beneficiários
KARINE MELLO
Agência Brasil, Brasília

Ontem, 14.524.150 famílias
começaram a receber a par-
cela de março do Bolsa Fa-
mília. É a maior folha de
pagamento já registrada pe-
lo programa, com cerca de
300 mil novas concessões
em relação a fevereiro. On-
tem também começou a úl-
tima fase de inclusão ban-
cária na Conta Social Digi-
tal. Em março serão incluí-
das mais de três milhões de
famílias.

“Atingimos neste mês o
número expressivo e inédi-
to de 14,52 milhões de fa-
mílias beneficiárias pelo
Bolsa Família. Assim, o go-
verno federal vem cumprin-
do o seu papel de, cada vez
mais, proteger a população
mais vulnerável e combater
a pobreza e a desigualdade
social no Brasil, especial-
mente neste momento de-
licado da pandemia que o

país enfrenta”, observou a
secretária nacional de Ren-
da de Cidadania do Minis-
tério da Cidadania, Fabiana
Rodopoulos.

Desde abril de 2020, o nú-
mero de famílias beneficiá-
rias se mantém acima dos
14 milhões, a maior média
da história do Bolsa Famí-
lia. O valor total de repasses
de março supera a cifra dos
R$ 2,7 bilhões, com um be-
nefício médio de R$ 186,49.
Antes deste mês, maio de
2019 era o que figurava com
maior número de famílias
contempladas, com 14,33
milhões.

Também ontem, come-
çou a quarta e última fase de
inclusão bancária na pou-
pança digital. Neste mês, se-
rão incluídas as famílias
com final de NIS 1 e 2, além
de povos e comunidades tra-
dicionais como indígenas,
quilombolas, extrativistas,
população ribeirinha e pes-
cadores artesanais.

GESTÃO

Diretor da BB Consórcios
assume comando do banco
WELLTON MÁXIMO
Agência Brasil, Brasília

O novo presidente do Banco
do Brasil (BB) será Fausto Ri-
beiro, atual diretor-presi-
dente da BB Administradora
de Consórcios. Ele sucederá
a André Brandão, que re-
nunciou ontem, depois de
menos de seis meses no co-
mando da instituição.

O Ministério da Economia
confirmou a indicação de Ri-
beiro na noite de ontem. Ser-
vidor de carreira do Banco
do Brasil desde 1988, o fu-
turo presidente assumirá o
cargo em 1º de abril. Ele será
o terceiro presidente da ins-
tituição no atual governo,
depois de Rubem Novaes,
queficounocargodejaneiro
de 2019 a setembro de 2020,
e de Brandão.

Indicado pelo ministro
Paulo Guedes e pelo presi-
dente da Caixa Econômica
Federal, Pedro Guimarães,
Fausto Ribeiro tem passa-

gens como gerente-execu-
tivo em diretorias e em pro-
jetos específicos do Banco
do Brasil. De maio de 2013 a
junho de 2016, foi diretor
geral da unidade do BB na
Espanha.

Carreira
Ribeiro ocupou a Gerência
Executiva da Unidade de
Canais de junho de 2016 a
fevereiro de 2019 e a Ge-
rência Executiva da Direto-
ria de Contadoria de março
de 2019 a agosto de 2020.
Desde setembro do ano pas-
sado, era diretor-presidente
da subsidiária encarregada
da área de consórcios.

Graduado em direito e
em administração de em-
presas, o futuro presidente
do BB tem MBA Executivo
em Finanças no Ibmec e
pós-graduação em econo-
mia no Programa Minerva,
na Universidade George
Washington, nos Estados
Unidos.

ÍNDICE

Inflação de
aluguel
acumula
alta de 31,15%

VITOR ABDALA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado co-
mo referência para o reajus-
te de contratos de aluguel,
teve inflação de 2,98% na se-
gunda prévia de março des-
te ano. A taxa ficou acima
dos 2,29% observados na se-
gunda prévia do mês de fe-
vereiro.

Segundo a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), o Índice
Geral de Preços – Mercado
acumula taxa de 31,15% em
12 meses.

A alta de fevereiro para
março foi puxada pelos
preços no atacado, no va-
rejo e na construção. O Ín-
dice de Preços ao Produtor
Amplo, que mede o ataca-
do, subiu de 2,98% na pré-
via do mês de fevereiro
para 3,72% na prévia de
março.

PECUÁRIA

Abate de
bovinos teve
queda de 8,5%
em 2020

VITOR ABDALA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

O abate de bovinos no país
caiu8,5%em2020,depoisde
trêsanosdecrescimento.Se-
gundo dados divulgados on-
tem, no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), fo-
ram abatidos 29,7 milhões
de animais no Brasil no ano
passado.

“A arroba subiu de preço, o
bezerro, um dos principais
insumos de produção, está
escasso e valorizado. Isso
quer dizer que quem tem fê-
mea retém para criação de
mais bezerros”, disse Ber-
nardo Viscardi, pesquisador
do IBGE.

Por outro lado, os abates
de suínos e de frangos atin-
giram valores recordes em
2020. Também teve valores
recordes em 2020 a produ-
ção de ovos.
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Bahia abre 30 novos leitos para pacientes com Covid-19 
18 março 2021  

 
Foto: Mateus Pereira/GOVBA 

Em um esforço para reduzir a pressão na rede assistencial que atende pacientes graves com o diagnóstico de 

coronavírus (Covid-19), foram abertos 30 novos leitos nesta quinta-feira (18). São 10 leitos de UTI, no 

Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, e 20 clínicos, no Centro Intermediário de Enfrentamento ao 

Coronavírus (CIEC), em Camaçari. 

“Estamos determinados a salvar vidas e, para isso, o governador Rui Costa autorizou abrir o máximo de 

leitos possíveis. Ainda assim, é sempre importante reforçar que, enquanto a taxa de transmissão do 

coronavírus permanecer alta, a necessidade por leitos vai seguir crescendo. Apenas com a ajuda de toda a 

população conseguiremos vencer essa pandemia”, afirma o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas. 

A macrorregião Leste, na qual Salvador e Camaçari estão inseridas, possui 1.620 leitos ativos para 

tratamento da Covid-19, sendo 798 de UTI. Além dos dois municípios, Santo Antônio de Jesus também 

oferta leitos exclusivos para esta patologia na macrorregião. 

Fonte: Ascom/Sesab 
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Governo da Bahia contrata 10 novos leitos de UTI Covid-19 em Jacobina 
18 março 2021  

 
 
O secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, autorizou nesta quinta-feira (18), a abertura 

imediata de 10 novos leitos de UTI para o atendimento a pacientes com o diagnóstico do coronavírus 

(Covid-19), no Hospital Regional Vicentina Goulart, em Jacobina, por meio do credenciamento estadual. A 

assinatura contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Saúde do município, Kátia Cristina Alves 

de Souza. 

 

De acordo com o secretário, “diariamente estamos abrindo novos leitos em um esforço para reduzir a 

pressão na rede assistencial. Porém, não é possível abrir novos leitos de modo infinito. Se não houver uma 

rápida redução do número de casos graves, a cada dia nos aproximamos desse limite, pois não há 

profissionais, equipamentos e estruturas hospitalares suficientes”, afirma Vilas-Boas. 

 

Na avaliação da vice-prefeita e secretária de Saúde do município, “o Estado é sempre parceiro e  hoje a 

realidade de Jacobina não difere da realidade nacional ou do restante da Bahia. Somos referência para uma 

região de 400 mil habitantes e entendemos que somente juntos vamos atuar de modo resolutivo e vamos 

conter esse vírus”, afirma Kátia Cristina Alves de Souza. 

 

A partir de hoje, a macrorregião Centro-Norte alcançará 70 leitos ativos, sendo 30 de UTI Covid-19. Os 

municípios que ofertam leitos exclusivos para esta patologia são Irecê e Jacobina. 

 

Fonte: Ascom/ Sesab 

 

 

 



Secretário paulistano defende novo socorro da
União a entes
Devido à pandemia, despesas adicionais não previstas deverão este ano ultrapassar
os R$ 4 bilhões de superávit financeiro obtidos pela prefeitura de São Paulo em 2020

Por Marta Watanabe — De São Paulo

19/03/2021 05h00 · Atualizado 

A situação da pandemia na cidade de São Paulo é “gravíssima”, apesar de todos os

esforços para ampliação de atendimento da saúde. E, pelo quadro atual, um novo

socorro da União aos municípios neste ano deve se tornar imprescindível, diz o

secretário de Fazenda e Planejamento do município, Guilherme Bueno de Camargo.

Segundo ele, com o agravamento da pandemia, despesas adicionais não previstas

deverão neste ano ultrapassar os cerca de R$ 4 bilhões de superávit financeiro

registrados pela prefeitura ao fim de 2020. As despesas com saúde em 2021, diz,

devem superar as do ano passado, quando já avançaram 22% nominais contra

2019.

Em 2020, lembra o secretário, apesar do impacto da queda de arrecadação de 9%

que o município chegou a sofrer no pior momento da crise, houve reabertura

gradual da economia, que propiciou forte recuperação de receitas ao fim do ano.

Receitas extraordinárias como a de outorga de zona azul, além dos repasses da

União e do alívio financeiro com a suspensão da dívida com a União, permitiram o

superávit. “Mas é um superávit artificial. Sem a receita extra teríamos déficit, mesmo

com a recuperação ao fim do ano.” As receitas extras não devem se repetir em 2021,

diz Camargo, nomeado para a Fazenda no novo mandato do prefeito Bruno Covas

(PSDB).

há 5 horas

Brasil
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Entre as novas despesas para 2021, Camargo aponta R$ 1,8 bilhão estimado para a

saúde, além de outros R$ 420 milhões relativos ao auxílio emergencial da prefeitura.

No fim de fevereiro Covas sancionou lei que prevê pagamento de R$ 100 mensais

em auxílio aos mais vulneráveis por período de três meses. Além disso, segundo o

secretário, há diversas outras iniciativas no campo da assistência social, com

programas de cestas básicas e de alimentação.

Ex-secretário-adjunto da Segurança Pública e da Educação do Estado de São Paulo,

Camargo considera difícil dimensionar o tamanho de despesas adicionais que o

agravamento da pandemia irá suscitar. “A cada dia surge uma nova demanda.” Um

problema que ainda precisa ser resolvido, diz, é o do subsídio ao transporte de

ônibus.

Em razão da queda de arrecadação de tarifas, o subsídio aumentou em 2020 e no

momento há tentativa de amenizar esse efeito por meio da gestão de contratos com

as concessionárias, mas sem redução de frota e nem aumento de tarifas, informa.

Em 2020 o total do subsídio da prefeitura ao transporte público de ônibus somou R$

3,3 bilhões, com aumento de R$ 380 milhões em relação a 2019.

Há também perspectiva de despesas com a compra de vacinas, lembra Camargo,

seja por meio do consórcio coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), seja

por iniciativa própria. Haverá novos gastos com isso, diz, mas a “prioridade é salvar

vidas”. “Não posso dar previsão [de qual será o valor da demanda total com o

agravamento da pandemia], mas posso garantir que será superior ao superávit

financeiro do ano passado.” Isso, diz, é o que se pode dizer com a “fotografia de

hoje” e vai depender da duração da crise.

Com o quadro atual, Camargo considera “muito difícil” que os municípios consigam

deixar de pedir à União nova ajuda em 2021, mesmo com a preocupação de manter

a responsabilidade fiscal. Segundo ele, o município de São Paulo tem situação

equilibrada e a prefeitura tem como prioridade manter essa condição, sem riscos de

atraso de pagamento a servidores ou fornecedores.

No campo das receitas, diz o secretário, a arrecadação se comportou dentro do

esperado no primeiro bimestre do ano. Ainda não há, acrescenta, avaliação sobre o
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impacto das novas restrições do governo paulista no âmbito do Plano São Paulo ou

de novas medidas que deverão ser adotadas nas próximas semanas.
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Quanto o brasileiro paga pela burocracia?
Complexidade do sistema tributário brasileiro está na raiz dos mais de R$ 5.4
trilhões em disputas entre os contribuintes e a Receita

Por Joice Bacelo — Do Rio
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O zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, não pagou por suas girafas, que vieram dos EUA em permuta, mas teve
de dispender milhares de dólares em imposto — Foto: Divulgação/Zoo Pomerode

É muito difícil escapar das garras do Leão brasileiro — as girafas que o digam.

Quando um zoológico do interior de Santa Catarina assinou contrato de permuta

com outro dos Estados Unidos, acreditou que estava apenas trocando 32 aves

há 5 horas

O zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, não pagou por suas girafas,
que vieram dos EUA em permuta, mas teve de dispender milhares de dólares
em imposto — Foto: Divulgação/Zoo Pomerode
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nacionais por três girafas. O felino não quis saber e atacou na alfândega brasileira. A

mordida foi de quase US$ 23 mil.

O caso percorreu todas as instâncias do Judiciário. Foi concluído com uma decisão

do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em 2019. Manteve

decisão do Superior Tribunal de Justiça, validando parte da cobrança da Receita

Federal: US$ 7,79 mil em PIS e Cofins Importação. As girafas foram enquadradas no

conceito de bens e, sendo assim, a permuta teve de ser tributada.

Essa história faz parte de um acervo de disputas tributárias que ultrapassa R$ 5,4

trilhões — o que equivale a 75% do PIB. E essa conta, segundo o Insper, autor do

levantamento, está subestimada. Inclui só as disputas com origem nas cobranças da

Receita Federal. As ações ajuizadas por iniciativa dos contribuintes não estão

contabilizadas.

Gilberto Luiz do Amaral, do IBPT: “Temos o péssimo hábito de criar novas
burocracias e não extinguir as antigas” — Foto: Ana Paula Paiva/Valor



Gilberto Luiz do Amaral, do IBPT: “Temos o péssimo hábito de criar novas burocracias e não extinguir as antigas” —
Foto: Ana Paula Paiva/Valor

“O contencioso é a doença, não a causa”, diz Breno Vasconcelos, advogado

tributarista, professor e pesquisador no Insper e na FGV. “A gente tem um sistema

marcado por complexidade, insegurança e litigiosidade. São causas e efeitos que se

retroalimentam. Excesso de complexidade gera litigiosidade, que, por sua vez, gera

mais complexidade.”

Uma empresa precisa seguir o que consta em 4.078 normas — ou 45.791 artigos e

106.694 parágrafos — para estar em dia com as suas obrigações fiscais. Se tiver

negócios em todo o país, esse número aumenta. Somadas as esferas federal,

estadual e municipal, são quase 400 mil leis, decretos, medidas provisórias,

portarias, instruções normativas e atos declaratórios.

É como se a cada dia útil 46 novas normas fossem editadas. Os dados constam em

um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) sobre os 30

anos da Constituição Federal. “Temos o péssimo hábito de criar novas burocracias e

não extinguir as antigas”, diz Gilberto Luiz do Amaral, coordenador de estudos do

IBPT.



Douglas Campanini, da Athros Auditoria e Consultoria: “Tem que ter uma atenção enorme. Um erro tributário pode
colocar a rentabilidade do negócio ao vento” — Foto: Luis Ushirobira/Valor

É uma situação que, além de afetar quem está no mercado, desencoraja aqueles

que querem empreender. Marina Thiago, gerente de “advocacy” da Endeavor, uma

organização de apoio ao empreendedorismo, conta a história de um empresário

que planejava vender feijoada congelada. Ele precisava saber quanto pagaria de

tributo. Só em São Paulo, encontrou quatro possibilidades de alíquota e, o pior, a

receita de seu prato não se encaixava em nenhuma delas.

“Ele está tendo que repensar a receita da feijoada por medo de ser autuado. E

estamos falando somente de um Estado. Como vai ser para vender o produto para

o Ceará, por exemplo, que tem regras diferentes de São Paulo? É de uma

complexidade enorme”, diz Marina.

Não surpreende que haja unanimidade sobre a necessidade — e urgência — em

simplificar o sistema. O problema é que a reforma tributária continua empacada.

Enquanto isso, as empresas sentem o impacto direto em seus caixas. Elas precisam



dedicar em média 1,5% do faturamento todo ano para se manterem informadas.

Estima-se que os gastos totais cheguem a R$ 65 bilhões só para manterem pessoal,

sistemas e equipamentos para acompanhar as mudanças na área tributária.

O tributarista Breno Vasconcelos, do Insper e da FGV: “A gente tem um sistema marcado por complexidade,
insegurança e litigiosidade” — Foto: Anna Carolina Negri/Valor

Todo esse emaranhado de normas, processos e custos para apurar e pagar tributos

cai no colo do brasileiro — a ponta da cadeia. O fone de ouvido que você compra, a

cerveja que você bebe, o arroz com feijão do almoço, tudo o que você enxergar ao

seu redor tem um pedaço da carga que as empresas precisam suportar.

Ainda assim, mesmo munidos de todo um aparato para lidar com as questões

fiscais, os empresários não se sentem 100% seguros. “Sempre fica a dúvida se

estamos fazendo o certo. As regras não são simples”, diz Leonardo Dias, sócio da

BrScan, empresa de tecnologia com sede no Distrito Federal. Ele conta que em



certas situações preferiu pagar mais ao governo a correr o risco de, no futuro, se

incomodar.

A BrScan tem 750 funcionários e faturamento anual de mais de R$ 78 milhões — se

enquadra em um regime de apuração mais complexo, chamado de lucro real. As

questões fiscais são tratadas pela área financeira, internamente, e por dois

prestadores de serviços: uma empresa de contabilidade e outra de consultoria

tributária.

A complexidade da legislação brasileira é tamanha que gera situações esdrúxulas.

Algumas empresas estão tendo que convencer as autoridades tributárias do que

deveria ser óbvio: que tipo de produtos fabricam. O Conselho Administrativo de

Recursos Fiscais, ou Carf, última instância para o contribuinte contestar

administrativamente as cobranças da Receita Federal, está analisando casos do tipo.

Uma dessas disputas, por exemplo, se dá em torno de alguns produtos da Nivea, a

empresa de cosméticos. O Nivea Milk seria desodorante ou hidratante? A resposta

determina se a alíquota de IPI será de 22% ou de 7%. Itens considerados essenciais

— como os desodorantes — têm tributação menor. O caso ainda está em

julgamento.

Com a fabricante americana de calçados Crocs, a dúvida era se ela vende sandália

de borracha ou sapato impermeável. Essa não era “a pergunta do milhão”. Valia

muito mais: R$ 33,1 milhões. Os conselheiros do Carf que julgaram o caso deram

razão à empresa. “É sandália de borracha.”

Eles afirmaram que só poderia ser considerado impermeável o calçado que for

coberto até a altura do tornozelo. Com essa definição, anularam uma cobrança extra

por direitos antidumping — que se calcula com base na diferença entre o valor do

produto no país de origem e o valor considerado na exportação.

É possível que, por causa da complexidade do sistema, algumas empresas tenham

até mais contadores e advogados contratados do que profissionais para tocar o

negócio propriamente dito. Aquelas que têm atuação nacional correm esse risco.



Douglas Campanini, sócio da Athros Auditoria e Consultoria, explica: “Na construção

civil, por exemplo, uma empresa com obras em 50 municípios pode ter dez

engenheiros para todas elas, mas, na área fiscal, as regras mudam de um local para

o outro e serão necessários profissionais com conhecimento em cada um deles”.

O consultor cita também o setor de segurança. Campanini já teve, entre os seus

clientes, uma empresa que presta serviços para agências bancárias em milhares de

municípios diferentes. Três andares do prédio, recorda, eram ocupados somente

por profissionais que cuidam da área fiscal. “Tem que ter uma atenção enorme. Um

erro tributário pode colocar a rentabilidade do negócio ao vento”, afirma.

Existe uma lei federal que regulamenta o ISS, o imposto municipal sobre serviços.

Mas cada um dos 5.570 municípios brasileiros tem autonomia para definir a alíquota

e fixar obrigações acessórias. O mesmo ocorre com os Estados e a cobrança do

ICMS. O Rio Grande do Sul, por exemplo, alterou 558 vezes o seu regulamento em

quatro anos.

As três propostas de reforma tributária no Congresso reduzem apenas parte dessa

complexidade. A proposta de emenda constitucional (PEC) 45, da Câmara dos

Deputados, e a PEC 110, do Senado, preveem tributar bens e serviços por meio de

um único imposto, chamado IBS. A PEC 45 eliminaria IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS. A

segunda é mais ampla. Inclui os mesmos tributos e complementa com IOF, salário-

educação, Cide-combustíveis e Pasep.

Parecia que o debate iria deslanchar no ano passado. Em fevereiro, os então

presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e David Alcolumbre

(DEM-AP), criaram uma comissão mista que teria 45 dias para consolidar a proposta

de mudança constitucional.

O plano era ousado: previa a votação em até dois meses e o envio do texto

diretamente para os plenários das duas casas. Uma audiência pública foi realizada

em março, mas, em seguida, os trabalhos pararam por causa do começo da

pandemia.



Em julho, o assunto voltou a ficar aquecido. O ministro da Economia, Paulo Guedes,

entregou ao Congresso o que seria a primeira parte da proposta de reforma do

Executivo. O projeto de lei 3.887 é bem menos ousado que as PECs. Substitui

somente o PIS e a Cofins por um novo tributo: a Contribuição sobre Bens e Serviços

(CBS).

Nesse mesmo mês, a comissão mista foi reativada. Mas, por divergências políticas, o

trabalho não foi para a frente. O prazo para a conclusão era 10 de dezembro.

O relatório final não foi apresentado, e as atividades acabaram sendo prorrogadas

para até 31 de março.

No começo deste ano, com a troca de comando do Congresso, as promessas em

torno da reforma tributária foram renovadas. Os novos presidentes da Câmara,

Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), listaram o tema entre

as prioridades.

O assunto, por si só, é complexo. Uma reforma mais ampla, além disso, depende de

Estados e municípios, o que torna esse processo ainda mais difícil. ICMS e ISS — que

podem ser extintos com a aprovação das PECs — são as principais fontes de

arrecadação deles. Ninguém quer dar um passo em falso. Ainda mais em um

momento de forte crise econômica.

A União, por outro lado, precisa de uma solução para o PIS e a Cofins. As

contribuições estão no topo do ranking de litígios. Correspondem a 36% de todas as

ações judiciais movidas pelos contribuintes para questionar tributos federais.

Questões relacionadas ao Imposto de Renda das empresas, por exemplo, somam só

5%.

Existem duas questões principais para essa dor de cabeça: o sistema da não

cumulatividade do PIS e da Cofins e a inclusão de outros tributos na sua base de

cálculo.

A não cumulatividade gera crédito às empresas. Significa que a tributação embutida

nas compras de produtos considerados essenciais para o negócio pode ser



descontada do cálculo a pagar ao governo. Isso abre uma ampla gama de

interpretações. Contribuintes e Fisco brigam como cão e gato sobre quais bens e

serviços entram nesse pacote.

O que mais preocupa o governo, no entanto, é a discussão do “tributo sobre

tributo”. Representa 70% das ações relacionadas ao PIS e à Cofins. E quando se fala

em valores, até assusta. A principal discussão tributária no país — chamada de tese

do século pelos advogados — trata da exclusão do ICMS da base de cálculo dessas

contribuições.

Sem a parcela do imposto estadual embutida na conta, os valores a pagar em PIS e

Cofins ficam menores. A equipe econômica diz que o impacto aos cofres da União é

de cerca de R$ 250 bilhões, considerando, aqui, as devoluções aos contribuintes que,

por anos, foram cobrados de forma indevida.

Esse ambiente de guerra também não é bom para os contribuintes. No ano

passado, até setembro, a União havia vencido 31 dos 37 julgamentos tributários

realizados no Supremo Tribunal Federal, segundo dados da Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional. Se contabilizado em reais, o placar ficou em R$ 527 bilhões para a

União contra R$ 48,13 bilhões para os contribuintes.

“Toda a complexidade do sistema está no colo do contribuinte. Ele contrata meio

mundo, decifra, interpreta, declara, paga o tributo e ainda precisa esperar pelos

próximos cinco anos para não ter mais riscos de autuação”, diz o tributarista Breno

Vasconcelos.

Perde-se, além de dinheiro, muito tempo com isso. Segundo o “Doing Business”,

ranking do Banco Mundial que trata da regulamentação do ambiente de negócios,

as empresas brasileiras gastam 1,5 mil horas por ano para calcular e pagar tributos.

O Brasil é o último de uma lista de 190 países. A média registrada nos demais países

da América Latina, para se ter uma ideia, é de 300 horas por ano. Já a dos membros

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 150

horas.



A Endeavor e a Ernst & Young utilizaram os dados do “Doing Business” para simular

o impacto que haveria no Brasil com uma reforma tributária. Das 1,5 mil horas

gastas atualmente pelas empresas, 885 são direcionadas para apurar e pagar PIS,

Cofins, IPI, ICMS e ISS — tributos que, se levadas adiante as PECs 45 e 110, serão

unificados e transformados em IBS. Essa transformação, segundo consta na

pesquisa, reduziria em 68% o tempo gasto com a tributação. Diminuiria de 885 para

285 horas ao ano.

Se levado em conta o projeto do governo federal somente, menos abrangente que

as PECs, a redução seria de 34%. Em vez de gastar 885 horas, os contribuintes

levariam 585 horas para apurar e pagar a CBS e os demais tributos que incidem

sobre bens e consumo que não seriam extintos.

“Nós defendemos a reforma mais ampla. ISS e ICMS têm um nível de complexidade

muito grande. A CBS, mesmo reduzindo a quantidade de tempo gasto, ainda não

seria suficiente para deixar o Brasil alinhado com os demais países. Continuaríamos

com muitas horas a mais”, afirma Marina Thiago, da Endeavor.

O principal temor do mercado com relação à reforma é a possibilidade de haver

aumento na carga tributária. Os prestadores de serviço que estão no regime do

lucro presumido, por exemplo, sairiam de uma alíquota de PIS e Cofins de 3,65%

para 12% com a criação da CBS.

Seria a mesma porcentagem que incide na indústria e no comércio. A diferença é

que o setor de serviços não conseguiria aproveitar da mesma forma os créditos

gerados com a compra de insumos, já que o seu principal gasto é com mão de obra,

que não está contemplada no projeto.

Tributaristas dizem que a mudança poderia afetar mais aqueles que dependem do

consumidor pessoa física. Porque teriam mais dificuldades de fazer o repasse no

preço — restaurantes, salões de beleza, escolas, serviços médicos e profissionais

liberais entre eles. Preocupa, além disso, a forma como ocorreria a transição do

sistema atual para o novo, seja IBS ou CBS.



“Fazer reforma sem antes simplificar o sistema tributário brasileiro é, na verdade,

ampliar a complexidade. Hoje nós temos uma legislação espalhada. Essas regras

deveriam ser compiladas, e as burocracias desnecessárias, eliminadas. Porque

imagine que por muito tempo o contribuinte terá que conviver com dois sistemas, o

antigo e o novo”, observa Amaral, do Instituto Brasileiro de Planejamento e

Tributação.

A ROIT, empresa de contabilidade e tecnologia, prevê enormes gastos com a

transição. A projeção é de que as empresas tenham que desembolsar mais de R$

500 bilhões com serviços de contabilidade e implantação de novos sistemas.

“Estamos falando de 7% a 8% do PIB só de gastos em gestão tributária”, afirma Lucas

Ribeiro, sócio da empresa.

Não haverá solução fácil. Uma reforma fatiada, como defende o governo, geraria

menos custos de transição, mas não resolveria todo o problema. A reforma mais

ampla, por outro lado, envolve tantas partes interessadas que, na visão dos

advogados, ainda é difícil acreditar que sairá do papel.

Para Ribeiro, além disso, não haverá solução sem uma mudança de cultura. “O Fisco,

hoje, é o mocinho, e os empresários são os bandidos. Não existe parceria. No Brasil,

para tirar uma dúvida, por exemplo, o contribuinte precisa fazer uma consulta

formal e esperar por muito tempo, meses, para que alguém responda”, diz,

acrescentando que, até essa resposta vir, o empresário fica sujeito a fazer a

operação de forma errada e ser autuado.

A relação conturbada, avalia Ribeiro, é “um dos grandes problemas da burocracia

brasileira”. Ele lembra do dia em que precisou fazer uma consulta ao Fisco da

Espanha. “Eu estava com um cliente e, diante da dúvida, ele disse: ‘Vamos ligar’. Não

acreditei que daria certo. Mas deu. Conversamos com o fiscal por telefone, ele falou

o que achava sobre o assunto e disse que entraria em contato para confirmar. À

tarde chegou um e-mail com toda a explicação do que deveria ser feito. A postura,

em outros países, é de parceria. O Fisco ajuda o empresário a se desenvolver e ter

sucesso para conseguir arrecadar mais.”
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Minuta do novo auxílio prevê prorrogação
Medida deve beneficiar 45 milhões de pessoas; minuta indica que benefício irá de R$
150 e R$ 375

Por Edna Simão e Fabio Murakawa — De Brasília
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Aguardada com expectativa no Congresso Nacional devido ao recrudescimento da

pandemia, medida provisória nº 1.039, que renova o auxílio emergencial, confirma

que o benefício vai variar entre R$ 150 e R$ 375 e prevê a possibilidade de sua

prorrogação pelo período de quatro meses, desde que haja disponibilidade

orçamentária. A MP autoriza a contratação de trabalhadores temporários e fixa

prazo de prescrição de um ano para questionamento do benefício na Justiça.

A intenção do presidente Jair Bolsonaro era ir pessoalmente, ontem, ao Congresso

Nacional para entregar a MP, mas acabou desistindo após a notícia da morte, por

covid-19, do senador Major Olímpio. Segundo fonte palacianas, não havia mais

clima.

O governo pretende beneficiar 46 milhões de pessoas com o auxílio emergencial,

cujo pagamento deve ter início em abril. A medida vem em um momento em que a

popularidade de Bolsonaro, que recuou após o fim do benefício em dezembro,

intensificou sua queda com a piora da pandemia.

A MP, antecipada pelo Valor PRO e publicada na noite de ontem em edição Extra do

Diário Oficial da União, estabelece limitações na comparação com o que foi feito em

2020 em relação ao número de beneficiário em uma família, além de cota para

mulher chefe de família.
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Pelo texto da MP, o benefício mensal será de R$ 250. O valor pode cair para R$ 150

no caso de família unipessoal e saltar para R$ 375 no caso de mulher chefe de

família. Desta vez, no entanto, o benefício será pago apenas para um membro da

família (antes poderiam ser dois). No caso da mulher, foi retirada a possibilidade de

receber duas cotas.

Segundo a MP, assim como no ano passado, nas situações em que for mais

vantajoso, o auxílio emergencial substituirá, temporariamente o benefício do Bolsa

Família, ainda que haja um único beneficiário na família.

A caracterização dos grupos familiares será feita com base nas declarações

fornecidas no pedido de auxílio emergencial e nas informações registradas no

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em 2 de

abril de 2020, para os beneficiários do Bolsa Família e cidadãos cadastrados no

CadÚnico que tiveram concessão automática do auxílio.

De acordo com a MP, não têm direito ao benefício aqueles que não movimentaram

o auxílio em 2020, além dos que têm emprego formal ativo; estejam recebendo

recursos provenientes de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de

programa de transferência de renda federal, ressalvados o abono salarial PIS/Pasep

e o Bolsa Família.

Também não terão acesso aqueles com renda familiar mensal per capita acima de

meio salário mínimo; seja membro de família que aufira renda mensal total acima

de três salários mínimos; tenha sido incluído, no ano de 2019, como dependente de

declarante do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física. Além disso, o benefício não

poderá ser liberado para preso em regime fechado ou que tenha CPF vinculado à

concessão de auxílio-reclusão; e para menores de 18 anos, exceto mães

adolescentes.

Para liberar o benefício, serão usadas as informações mais recentes disponíveis nas

bases de dados do governo no momento do processamento. O benefício será

revisado automaticamente mês a mês.



É obrigatória a inscrição do beneficiário no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) para o

pagamento do auxílio, e a situação deverá estar regularizada junto à Receita Federal.

A MP ainda autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado “para atender

a necessidade temporária e excepcional de interesse público referente ao auxílio

emergencial 2021”. Neste caso poderiam contratar temporários para o Ministério da

Cidadania e para a Advocacia-Geral da União (AGU).

A contratação de pessoal poderá ser efetivada em vista de comprovada capacidade

técnica do profissional, mediante análise do curriculum vitae. As contratações serão

feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de um ano, admitida a

prorrogação dos contratos, desde que o prazo total não exceda a dois anos.

Segundo o texto da MP, na contratação dos serviços necessários para a

operacionalização do auxílio emergencial serão dispensados os estudos técnicos

preliminares e adotado projeto básico simplificado. Os contratos administrativos

terão vigência pelo período de seis meses, prorrogável por períodos sucessivos,

enquanto perdurar a necessidade do pagamento do auxílio emergencial.

Na segunda-feira, o Congresso Nacional promulgou a PEC Emergencial que permitiu

que o auxílio emergencial fosse renovado, fixando uma trava de R$ 44 bilhões para

despesa fora do teto de gasto. Com isso, o governo espera atender 46 milhões de

pessoas. A expectativa é que os pagamentos comecem no início do mês que vem.
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Congresso articula mais um Refis e nova repatriação 
com isenção de multa 

Movimento, que parcelaria débitos de empresas, é encabeçado pelo presidente do 
Senado, que também quer encampar a proposta para nova rodada de repatriação 
de recursos de contribuintes que estão no exterior e não foram declarados 

Adriana Fernandes, O Estado de S.Paulo 

19 de março de 2021 | 05h00 

BRASÍLIA - O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disparou 

um movimento pela volta do Refis (programa de parcelamento de débitos 

tributários). Na visão dele, após a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) do auxílio emergencial, a prioridade é cuidar da “saúde financeira” das 

empresas e pessoas físicas afetadas pelo impacto da pandemia covid-19 que passa por 

uma segunda onda ainda mais forte do que a primeira em 2020. Ele quer agilizar a 

tramitação do novo Refis nos próximos 30 dias. 

O próprio Pacheco já tem um projeto, apresentado no ano passado, e designou o líder 

do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB PE), como relator. Bezerra esteve 

ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o novo programa. 
LEIA TAMBÉM 

 

 
Pronampe: Guedes acena para linha de crédito permanente, mas Congresso ainda busca recursos 
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Pacheco já tem projeto de Refis pronto, apresentado em 2020, e designou Fernando Bezerra como 
relator. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado 

Segundo apurou o Estadão, o líder do governo já fez também as primeiras reuniões 

técnicas na Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o secretário 

Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. 

Pacheco, segundo auxiliares, quer também encampar a proposta para uma nova rodada 

de repatriação de recursos de contribuintes que estão no exterior e não foram 

declarados à Receita com o argumento de reforçar os cofres do governo. Se a proposta 

avançar, será a terceira rodada. Ele já avisou a Guedes que não vai esperar a reforma 

tributária, como queria a equipe econômica, já que a proposta não avançará rápido. 

Imposto de Renda 
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O presidente do Senado apoia também uma proposta para revisão dos valores dos 

imóveis e outros ativos, o que possibilitará ao governo arrecadar o Imposto de 

Renda antecipadamente com alíquota mais baixa. A proposta foi defendida há poucos 

dias pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Em 2019, o presidente Jair 

Bolsonaro fez referência a essa proposta, mas ela não avançou na Receita, que na 

época avaliava que a medida iria beneficiar apenas quem já estivesse engatilhado para 

vender os ativos e pagar menos tributo. 

Na proposta original do projeto de Refis de Pacheco, há várias modalidades de 

pagamento dos débitos, com parcelamento variando em 145 parcelas e até 175 parcelas 

(mais de 14 anos). Há uma opção de redução de 90% dos juros de mora e 100% das 

multas devidos. Para quem parcelar em até 175 vezes, a redução dos juros é de 50% e de 

25% multa. As condições devem variar nas negociações para aprovação do teto.  

Outros projetos 

Além do projeto de Pacheco, há mais dois projetos de criação de um novo Refis no 

Congresso: do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), e de Ricardo Guidi (PSD-

SC). O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), apoia o Refis, mas não se 

manifestou ainda sobre a possibilidade de avançar com o projeto pela Câmara ou 

Senado.  

Como o projeto do Senado tem o carimbo do próprio presidente da Casa, a expectativa 

entre os empresários é que haja mais chance de ser encampado e com estágio mais 

avançado, já que tem relator designado e conversando com o governo. 

Segundo a presidente da Federação Nacional das Indústrias de Redes de 

Telecomunicações e Informática (Feninfra), Vivien Suruagy, as empresas têm 

pressa por causa do agravamento da pandemia e piora do cenário econômico, depois de 

um ano já muito difícil em 2020. “A pressão será forte para ter o Refis aprovado até 

julho”, diz. Ela representa 137 mil empresas que empregam 2,25 milhões de 

trabalhadores. Ela defende um Refis de até 240 meses e desconto de juros de 70%. 

Vivien também defende o parcelamento do débito com a possibilidade de 

aproveitamento do prejuízo fiscal das empresas. Ela relatou que as empresas estão 
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https://tudo-sobre.estadao.com.br/Arthur%20Lira


sofrendo muito também com problemas de inadimplência e, por isso, a urgência do 

Refis. 

Ex-secretário da Receita, Jorge Rachid disse que a situação atual requer uma 

avaliação aprofundada. Para Rachid que estava à frente do Fisco na época da Refis da 

crise de 2016-2017, “o risco que ocorre é estimular os contribuintes que tem condição 

de pagar e param de pagar como fonte de financiamento”. Mas ele ponderou que, no 

contexto atual de “guerra”, não dá para pegar a “caixinha que era utilizada lá atrás. “É 

um modelo diferente. Tem que acompanhar o ambiente de inadimplência”, 

recomendou. A posição da Receita é sempre fazer um Refis com regras mais rigorosas 

do que o anterior para não estimular os devedores contumazes. O Fisco sempre se 

posicionou contrário aos inúmeros Refis. 

Para o tributarista Luiz Bichara, o Refis é fundamental porque o momento de crise 

econômica aguda exige algum alívio dos contribuintes.  
 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Jorge%20Rachid
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