
GUIA RÁPIDO



OBS: Para um melhor aproveitamento na utilização do Sistema
Tributário Municipal, solicitamos que o usuário utilize o navegador
Mozilla Firefox atualizado e efetue o desbloqueio do Pop up.



Click no Banner do 
REFIS

O contribuinte
deverá acessar o
site da SEFAZ
através do link:
http://www.sefaz
.camacari.ba.gov.
br e clicar na
opção REFIS WEB.



Será apresentada a seguinte tela:



O contribuinte 
deverá selecionar 
uma das opções: 
CPF ou CNPJ ou

INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

E seguida clicar em CONSULTAR.

Caso o  contribuinte 
opte por pesquisar 

por inscrição 
municipal deverá 

selecionar o tipo de 
inscrição  IMÓVEL 

ou EMPRESA 



Será apresentada a Tela de 
Atualização Cadastral 
antes de fazer o REFIS 

Se necessário atualize os 
dados e  click em 

CONFIRMAR



E em seguida clicar em SIMULAR.

O Contribuinte 
deverá 

SELECIONAR as 
condições do 

REFIS e MARCAR
as dívidas que 

deseja refinanciar. 



Declaro que li e concordo com as condições estipuladas no presente Termo de Adesão, em consonância com as disposições contidas na Lei 1.494, de 27 de junho de 2017.

Será apresentada uma nova tela com as condições informadas caso
esteja de acordo marque a declaração de ACEITE do REFIS e depois
clique em GERAR ou o contribuinte poderá fazer uma NOVA
SIMULAÇÃO.



Ao Clicar no botão GERAR o sistema irá apresentar a seguinte
mensagem: “Deseja confirma seu REFISWEB?” caso esteja de acordo
clique no botão OK ou se preferir clique no botão CANCELAR.



REFIS Confirmado o contribuinte deverá imprimir o
CARNÊ, o DEMOSNTRATIVO e o TERMO.



Se o contribuinte tiver parcelamentos em atraso ou em andamento e quiser
incluir os débitos no REFIS WEB o contribuinte deverá solicitar o
desparcelamento através do REQUERIMENTO ONLINE. A SEFAZ terá o prazo
de 01 dia útil para fazer o desparcelamento após esse período o contribuinte
deverá acessar novamente o portal e fazer a adesão ao REFIS WEB.



DESPARCELAMENTO ONLINE.



Informe o CPF ou 
CNPJ e inscrição 
municipal para 

fazer 
Desparcelamento



Requerimento do desparcelamento ONLINE.
Preencha os campos solicitados e click na
opção ENVIAR



DESPARCELAMENTO ONLINE.

Requerimento 
realizado com 

sucesso o 
contribuinte deverá 
seguir as instruções 

para finalizar o 
REFIS WEB.



Se o contribuinte tiver com o CPF ou CNPJ DESATUALIZADO e quiser aderir ao REFIS WEB
o contribuinte deverá solicitar a atualização através do REQUERIMENTO ONLINE. A
SEFAZ terá o prazo de 01 dia útil para fazer a atualização cadastral após esse período o
contribuinte deverá acessar novamente o portal e fazer a adesão ao REFIS WEB.



Atualização Cadastral ONLINE.



Informe o CPF ou 
CNPJ e inscrição 
municipal para 

fazer sua 
atualização 

cadastral antes 
de fazer o REFIS 



Requerimento de Atualização Cadastral
Preencha os campos solicitados e click na
opção ENVIAR



Atualização Cadastral ONLINE.

Requerimento 
realizado com 

sucesso o 
contribuinte deverá 
seguir as instruções 

para finalizar o 
REFIS WEB.



QUALQUER DÚVIDA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
ENTRAR EM CONTATO COM: 

SEFAZONLINE@CAMACARI.BA.GOV.BR

QUALQUER DÚVIDA SOBRE TRIBUTAÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM A SEFAZ: 

3621-6610 / 3621-6860 / 3621-6604 

QUALQUER DÚVIDA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 
ENTRAR EM CONTATO COM: 

0800 280 6965 (LIGAÇÕES LOCAIS) OU 3621- 6965 (DEMAIS LOCALIDADES).

REFIS com fiança bancária 
Coordenadoria de Dívida Ativa / SEFAZ: 3621-6721 / 6659


