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DECRETO N° 54, DE 31  DE JULHO DE 2018.

"Regulamenfagao do programa  REFIS
aprovado     pela     Lei     31512018     do
Nlunicipio   de   lgapor5   -   BA,   e   da
outras providencias."

0  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IGAPORA,  Estado da  Bahia,  usando  das suas
atribuig6es que lhe sao conferidas por lei,

DECRETA:

Art.   1°.   Para   ingressar  no   Programa   permanente  de   Recuperagao
Fiscal  de  lgapora,  denominado  REF/S,  instituido  pela  Lei  315,  de  13  de julho
de  2018,  publicada  no  DOM  de  13/07/2018,  o  contribuinte  devefa  formalizar
sua  opgao,   ate  o  dia  30  de  outubro  de  2018,  mediante  formulario  pr6prio,

protocolado  no  Setor  de  Tributos  Municipal,  acompanhado  de  declaragao  do
valor dos  d6bitos,  sendo  que  a  primeira  parcela  ou  parcela  dnica  devera  ser

quitada no ato da formalizagao do pedido.

§ 1° A declaragao de opgao sera assinada pelo contribuinte ou pelo seu
representante  legal,  preenchida  conforme  o  anexo  deste  Decreto,  podendo  o
contribuinte  se  fazer  representar  por  procurador  mediante  procuragao  com
expressos poderes para tanto, com firma reconhecida em cart6rio.

§  2°  0  calculo  da  primeira  parcela  cabefa  a  Prefeitura  e  a  respectiva
quitagao  fica  sob  condigao  resolut6ria  da  posterior  homologagao  a  que  se
refere o artigo 2° deste Decreto.

§  3°  A  inclusao   no  REF/S,   embora  efetivada   com   o   protocolo  da
declaragao  de  opgao,  fica  condicionada  a  apresentagao  pelo  contribuinte,  no

prazo  de  30  (trinta)  dias,  nos  processos  judiciais,  de  pedido  de  desistencia,
com expresso reconhecimento do d6bito nos autos.

§ 4° Quanto aos processos administrativos, a opgao pelo REF/S implica
na automatica desistencia das impugnag6es ou recursos em andamento.

§  5°  Na  hip6tese  de  o  d6bito  incluido  no  REF/S  estar  em  cobranga
j.udicial,  o  contribuinte tera  ate  30  (trinta)  dias  para  protocolar a  declaragao de
opgao, juntando c6pia da declaragao nos autos da execugao fiscal,  requerendo
a   extingao   dos   embargos,   ficando   a   ex;cugao   fiscal   suspensa   ate   o
cumprimento do parcelamento.
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§  6°  Em  se  tratando  do  lss,  o  contribuinte,  apresentara  no  ato  da
opgao,  a  relagao  de  debitos  constituidos  e  registrados  em  sua  escrituragao
fiscal, atraves da confissao espontanea conforme Termo de Adesao em anexo.

§ 7° 0 contribuinte devera apresentar requerimento instruido com c6pia
dos seguintes documentos conforme o caso:

I -Contrato social e dltima alteragao, em caso de contribuinte pessoa juridica;

11  -C6pia do  RG.  do contribuinte,  em  caso de contribuinte pessoa fisica,  ou  do
seu representante legal, em caso de contribuinte pessoa juridica;

Ill -C6pia do CPF do contribuinte, em caso de contribuinte pessoa fisica,  ou do
seu representante legal, em caso de contribuinte pessoa i.uridica.

IV  -   Procuragao   com   poderes   especiais   e  firma   reconhecida   em   cart6rio,
quando o contribuinte se fizer representar por procurador.

Art.   2°.   0   despacho   autorizando   a   inclusao   no   REF/S   sera   da
competencia  do  Gerente  de Tributos  ou  do  Secretario  de  Finangas  Municipal,

que terao o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do pedido, findo o qual,
nao havendo manifestagao contfaria, considerar-se-a tacitamente autorizado.

Art.   3°.   Os   pagamentos   das   parcelas   do   REF/S  serao   efetuados
atrav6s  do  Documento  de  Arrecadagao  Municipal  -  DAM  ou  boleto  bancario
emitido pela Prefeitura Municipal de lgapora -BA.

Art. 4°. A opgao pelo REFIS sujeita o contribuin{e a plena e irretratavel
aceitagao  das  condig6es  estabelecidas  na  Lei  315,  de  13  de  julho  de  2018,
constituindo   confissao   irrevogavel   e   irretratavel   da   totalidade   dos   debitos
consolidados incluidos no REFIS.

Art.  5°,   A  exclusao  do  con{ribuinte  do  REFIS,  em  qualquer  hip6teses

previstas  na  Lei 315,  de  13 de julho de 2018,  implicara a imediata exigibilidade
da totalidade do  debito  confessado e ainda  nao  pago,  restabelecendo-se,  em
relagao ao montante nao pago, os actescimos previstos na legislagao municipal
aplicavel a epoca da ocorfencia dos respectivos fatos geradores, tornando sem
efeito  todos  os  beneficios  concedidos  atrav6s  da  Lei  315,  de  13  de julho  de
2018.

§  1°  Constatado  o  motivo  de  exclusao  do   Programa,   a  Secretaria
Municipal  de  Finangas  notificafa  previamente  o  optante,  assegurando-lhe  o
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direito  de  conhecer  antecipadamente  os  fatos  que  lhe  sao  imputados,  para
oferecimen{o de defesa e produgao de provas,  no prazo de trinta dias,  dirigida
ao  Gerente  de  Tributos,  a  quem  cabera  decidir,  fundamentadamente,  se  se
trata ou nao de caso de exclusao.

§  2°  Da  decisao  que excluir o  optante do  REFIS,  cabera  recurso  com
efeito suspensivo no prazo de trinta dias a contar da no{ificagao da decisao ao
Secretario Municipal de Finangas.

Art.  6°.  Na  hip6te§e  do  Municipio  verificar  qualquer  erro  a  menor  na
confissao  dos  d6bitos,  devefa  efetuar  o  langamento  suplementar  do  tributo,
sendo este o objeto de notificagao e execugao conforme legislagao pertinente,
nao se aplicando os beneficios do REFIS.

Art.  7°.  As  parcelas  do  Programa  serao  representadas  em  Unidade
Fiscal  Padrao  Municipal - UFPM,  e sofrerao alteragao do seu valor monetario
sempre que houver variagao do seu valor nominal.

Art.   8°.   Fica   o   Secretario   Municipal   de   Finangas  de   lgapora  -   BA
autorizado   a   estabelecer,    mediante   resolugao,    condig6es   e   normas   de
procedimento      complementares      tendentes      a      implementar      a      plena
executoriedade do Programa REFIS.

Art. 9°.   Este Decreto entrafa em vigor na data de sua publicagao.

GABINETE DO PREFEITO DE IGAPORA, Estado da Bahia, 31  de julho de
2018.
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ANEXO -MODELO DE TERMO DE ADESAO AO REFIS

TERMO DE ADESAO AO REFIS

Excelentissimo Prefeito Municipal Sr. JOSE SULY FAGUNDES NETTO

REQUERENTE

RG.  NO. CNJPICPF

ENDERECO RESIDENCIAL

COMPLEMENTO BAIRRO

C'DADE ESTADO CEP TELEFON E RESIDENCIAL

lDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ENDERE¢O COMERCIAL

COMPLEMENTO BA'RRO

CIDADE ESTADO CEP TELEFONE COMERCIAL

E-MAIL

Vein  a  presenga  de  Vossa  Excelencia,  requerer  a  adesao  ao  programa  de
recuperagao  fiscal   nos  termos  da  Lei  315,  de   13  de  julho  de  2018,  do(s)
d6bito(s) abaixo declarados e confessados.
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DECLARAeAO E cONFlssAO DE DEBITOs TRiBUTARios cONSTiTuiDOs

Declaro clever ao Municipio de lgapora -Ba, os tributos abaixo relacionados:

TRIBUTO N9 do proc Ng da CDA VALOR CORREQAO MULTA JUROS TOTAL

DECLARAeAO E cONFissAO DE DEBiTOs TRiBUTARios NAO cONSTiTuiDOs

Declaro clever ao Municfpio de lgapora - BA os tributos abaixo relacionados:

TRIBUTO MES/ANO VECTO VALOR CORRECAO MULTA JUROS TOTAL
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PARCELAMENTO

0  d6bito  referido  sera  pago  em  _  parcelas  mensais  e  sucessivas  de
UFPM, de acordo com o art. 40, § 9° inc. _, da Lei 315, de 13

de julho de 2018.

DECLARACAO DE ACEITAeAO:

Declaro   aceitar   expressa   e   integralmente   todas   as   normas   e   condig6es
contidas  na  Lei  315  de  13  de julho  de 2018,  para  ingresso  e  permanencia  no
Programa de Recuperagao Fiscal - REFIS do Municipio de lgapora- BA.

DECLARAeAO DE DEsisTENciA:

Declaro desistir expressamente de todas as impugnag6es,  defesas e recursos
administrativos    ou    judiciais    relativos    aos    debitos    incluidos    no    REFIS,
reconhecendo e confessando as respectivas dividas,  e,  ainda,  do prazo de 30
dias,  contados  a  parfir  do  pagamento  da  la  parcela,  para  comprovagao  da
desistencia  da  agao judicial,  e,  ainda,  que  a  exclusao  do  REFIS  acarretara  a
imediata exigibilidade da totalidade do saldo do d6bito confessado e nao pago.

Declara,  ainda,  ter conhecimento que a exclusao deste  programa  impossibilita
nova parficipagao em REFIS ou qualquer outra modalidade de parcelamento ou
beneficio fiscal..

lgapora - BA, em

assinatura do requerente
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DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ADESAO AO REFIS

I -Con{rato social e dltima alteragao;

11 -C6pia do RG. do requerente.

Ill -C6pia do CPF do requerente.

IV - Procuragao com poderes especiais.

V -C6pia da declaragao simplificada de lRPJ para as ME e EPP e
Associag6es e DIPJ para as demais.

VI -Anexo preenchido com os documentos exigidos
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