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PQDER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

~~~ ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.o 13.635.008/0001-76

LEI MUNICIPAL N° 435 DE 25 DE SETEMBRO DE 2009

Dispõe sobre o Programa de
Recuperação de Créditos Fiscais -
REFIS, no Município de Santa Cruz
Cabrália BA, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLlA -
BA, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica estabelecido o Programa de Recuperação de
Créditos Ficais - REFIS do município de Santa Cruz CabrálialBA, destinado a
promover a regularização dos débitos fiscais dos contribuintes relativos a
impostos municipais, taxas e contribuições de melhorias, devidos até o dia 30
de junho de 2009, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ainda que
cancelados por falta de pagamento, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não.

Parágrafo Único - O "REFIS-CABRÁLlA" será administrado
pelos Setores de Tributação e Contabilidade da Prefeitura Municipal, que
terão competência para adotar os procedimentos necessários à execução do
Programa.

Art. 2°. A adesão ao "REFIS-CABRÁLlA" deverá ser
formalizada em até 60 (sessenta) dias após a publicação da presente Lei,
através da assinatura do Requerimento de Adesão - Anexo I - junto a
Secretaria Municipal de Finanças.

§ 1°. O prazo para opção ao "REFIS-CABRÁLlA" poderá ser
prorrogado por até 30 (trinta) dias, a critério da Administração Municipal.

§ 2°. O ingresso no "REFIS-CABRÁLlA" implica inclusão da
totalidade dos débitos referidos no caput do art. 10, referente ao cadastro
requerido pelo contribuinte, inclusive os não constituídos, que serão incluídos
no Programa mediante confissão.
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§ 3°. Do "Requerimento de Adesão" deverá constar a confissão
da dívida, com todos os débitos do contribuinte para com o Município, sob
pena de indeferimento do pedido de adesão ao Programa.

§ 4°. A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em
nome da pessoa física ou jurídica, na condição de contribuinte ou
responsável, constituídos ou não, inclusive os acréscimos legais relativos à
multa, de mora ou de ofício, a juros moratórios e demais encargos,
determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores, sendo todo o débito consolidado em um único
DAM - Documento de Arrecadação Municipal.

§ 5°. É facultado a qualquer pessoa, física ou jurídica, assumir
e liquidar débitos tributários de terceiros, através das hipóteses previstas em
lei, mediante procuração outorgada pelo sujeito passivo.

Art. 3°. Os débitos consolidados deverão ser pagos de forma
incentivada, nas seguintes condições:

I - com desconto de 100% (cem por cento) da Multa e dos
Juros no caso de pagamento em parcela única para débitos de até R$
1.000,00 (mil reais);

II - com desconto de 100% (cem por cento) da Multa e dos
Juros nos casos de pagamento em 02 (duas) a 03 (três) parcelas para débitos
acima de R$ 1.000,00 (mil reais);

III - com desconto de 90% (noventa por cento) da Multa e dos
Juros nos casos de pagamento em 04 (quatro) a 06 (seis) parcelas;

IV - com desconto de 80% (oitenta por cento) da Multa e dos
Juros nos casos de pagamento em 07 (sete) a 12 (doze) parcelas;

V - com desconto de 70% (setenta por cento) da Multa e dos
Juros nos casos de pagamento em 13 (treze) a 18 (dezoito) parcelas;

VI - com desconto de 60% (sessenta por cento) da Multa e dos
Juros nos casos de pagamento em 19 (dezenove) a 26 (vinte e seis) parcelas;

VII - com desconto de 50% (cinqüenta por cento) da Multa e
dos Juros nos casos de pagamento em 27 (vinte e sete) a 36 (trinta e seis)
parcelas.
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§ 1° - Em qualquer caso em que ocorra o parcelamento, a
quitação da primeira parcela será efetuada à vista, e as demais, mensais e
sucessivas.

§ 2° - O débito a ser parcelado, depois de consolidado, não
poderá sofrer atraso por mais de 60 (sessenta) dias, sob pena de exclusão do
"REFIS CABRÃLlA", retornando o débito restante ao valor originário antes da
consolidação.

§ 3° - A parcela em atraso de até 60 (sessenta) dias estará
sujeita a multa de 2% (dois por cento) no primeiro dia de vencimento e juros
de 1% (um por cento) ao mês simples pro rata die.

§ 4° - Em nenhuma hipótese o valor de cada parcela mensal
será inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que a primeira parcela
deverá ser no mínimo equivalente a 10% do valor total do débito.

§ 5° - Na hipótese de opção de contribuinte que tenha qualquer
parcelamento anteriormente aprovado, a consolidação do débito e o cálculo
do desconto serão efetuados sobre o saldo remanescente da dívida, sendo
certo que, em nenhuma hipótese, ocorrerá restituição de valores já pagos.

§ 6° - Em qualquer caso o desconto de que trata este artigo
refere-se somente aos juros e multa, sendo devida a correção monetária
aplicável.

§ 7° - Tratando-se de débito ajuizado, deverá o contribuinte
suportar, além das custas judiciais, os honorários advocatícios fixados em 1%
(um por cento) quando do ajuizamento da execução, que poderão ser pagos
em tantas parcelas mensais, iguais e sucessivas, quantas forem aquelas
correspondentes à opção a que se refere este artigo.

§ 8° - O contribuinte que não puder arcar com as custas
judiciais, deverá comprovar através de um atestado de pobreza, declarado de
próprio punho, que, se aceito, insentará o contribuinte das custas judiciais.

Art. 4°. A opção pelo "REFIS-CABRÁLlA" sujeita o contribuinte
a:

I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos a que se
refere o art. 1°;
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II - aceitação plena e irretratável de todas as condições
estabelecidas para o Programa;

III - pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito
incluído no Programa;

IV - desistência expressa e irretratável:

a) de toda Ação Judicial contra o Município cujo objeto seja a
discussão do débito incluído no Programa;

b) dos embargos ou outros recursos, quando o débito esteja
em cobrança judicial;

c) desistência irretratável da impugnação ou recurso
administrativo, porventura interposto envolvendo o débito incluído no
Programa.

Parágrafo único - Quando deferida a opção, se houver débito
incluído no Programa que seja objeto de execução fiscal, a Fazenda Municipal
proporá a suspensão da mesma enquanto o Programa estiver sendo
cumprido.

Art. 50 - O contribuinte optante pelo "REFIS-CABRÁLlA" será
dele excluído nas seguintes hipóteses:

I - inobservância de qualquer das condições estabelecidas
nesta Lei ou em regulamento;

II - inadimplência no pagamento das parcelas do Programa por
dois meses consecutivos;

III - apuração através de lançamento de ofício, de débito não
incluído espontaneamente na confissão dos débitos alcançados pelo
Programa, salvo se pago integralmente em trinta dias, a contar da ciência do
lançamento ou da decisão definitiva, administrativa ou judicial;

IV - Apuração, pela fiscalização, da prática de qualquer ato
doloso ou fraudulento tendente a subtrair do Erário Municipal, no todo ou em
parte, tributo que deveria recolher na condição de contribuinte ou responsável.

V - Cindida a pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova
oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio permane r
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estabelecida no Município de Santa Cruz Cabrália/BA, e assumir
solidariamente com a cindida as obrigações para regularização de débitos
municipais contidas nesta Lei.

§ 10 - A exclusão do optante do Programa de Recuperação
Fiscal de que trata esta Lei, implicará na perda do desconto concedido, e na
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago,
além de pronta execução fiscal, ou continuidade da mesma, incorporando-se
ao montante não pago os acréscimos legais na forma da legislação aplicável
à época.

§ 20 - A exclusão produzirá efeitos a partir do mês em que
ocorrido o fato que ensejar a exclusão.

Art.6°. O crédito tributário recuperado somente é liquidado:

I - através de regular pagamento a ser realizado pelo
contribuinte junto à rede bancária, mediante boleto a ser expedido pela
Secretaria de Finanças;

II - através de compensação, a critério da Administração, e na
forma do Código Tributário Municipal;

III - através de dação em pagamento, para fins de extinção
parcial ou total de débitos constituídos até 31 de dezembro de 2008, a critério
da Administração e na forma do Código Tributário Municipal;

Parágrafo único. É permitida a utilização dos créditos da dívida
ativa do sujeito passivo optante do "REFIS CABRÁLlA", como forma de
pagamento parcial ou integral da verba indenizatória proveniente de eventual
desapropriação que ocorrer em imóvel(is) pertencente(s) a tais contribuintes.

Art. 7° - A homologação da opção pelo "REFIS-CABRÁLlA"
será efetuada pelo Secretário Municipal de Finanças, com efeitos retroativos à
data da formalização da opção.

Art. 80 - A homologação da opção não implica em
desconstituição da penhora ou renúncia de quaisquer garantias efetivadas
nos autos de execução fiscal.

Art. 90 - Fica o Executivo autorizado a baixar normas
complementares para a execução do Programa.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
CABRÁLIA, EM 25 DE SETEMBRO DE 2009.

JORGE

e-mail:
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE ADMISSÃO NO REFIS LEI N° 435/09

1 - IDENTIFICAÇAO DO CONTRIBUINTE:
1- Nome ou Razão Social:

1.2 - CNPJ I CPF: 1.3 - Inscrição Municipal ou Imobiliária:

1.4 - Endereço: 1.5 Número:

1.6 - Bairro: 11.7 - Município: 1.8 - CEP: 1.9 - Telefone:

2 - REQUERIMENTO
O contribuinte acima identificado, nos termos do REFIS, aprovado pela Lei Municipal
nO , requer o parcelamento de seu débito consolidado, em __ ( ) parcelas,
conforme discriminado neste Requerimento, declarando estar ciente das condições
impostas pela Lei que instituiu o REFIS e de que o presente pedido importa em
confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados e configura confissão
extrajudicial.
Compromete-se, ainda, a recolher as parcelas subseqüentes, calculadas na forma
da citada Lei.

3 -IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
3.1 - Nome: I 3.2 - Cargo: 13.3-CPF:

3.4- Local: 3.5 - Data: 3.6 - Assinatura:

4 - DOCUMENTOS ANEXOS:
1 - Requerimento padronizado ( 2 vias );
2 - Cópia do Contrato Social e Aditivos;
3 - Cópias da carteira de identidade, CPF e de documento que comprove sua
residência (recibos de água, luz e telefone);
4 - Procuração caso não seja o titular do débito.

5 -DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS À CONSOLIDAR:

Assinatura do solicitante

Santa Cruz Cabrália - BA, __ , , _

e-mail:

-------------------------------------------------------- - --


