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Lei Complementar nº 01 /2018 DE 11 DE MAIO DE 2018


Institui o Programa de Recuperação
Fiscal do Município de Queimadas
denominadodeRefisMunicipal2018e
dáoutrasprovidencias.

O Prefeito do Município de Queimadas -BA, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu
SANCIONO a seguinte Lei Complementar:
Art. 1°

Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de

Queimadas

denominado

Refis

Municipal,

com

escopo

de

incentivar

a

regularização de débitos tributários e não tributários inadimplidos junto à Fazenda
Pública Municipal, de devedores pessoas físicas ou jurídicas, cujo fato gerador
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2017, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou por ajuizar, através da redução de multa moratória e juros de mora e
quando for o caso, multa fiscal para pagamento a vista e/ou parcelado em até
24(vinte e quatro) parcelas mensais iguais e sucessivas nos percentuais e prazos
estabelecidos pela presente Lei Complementares.
Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo, pessoa física
ou jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos
débitos fiscais do artigo anterior.
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§1º. O ingresso no REFIS implica na inclusão da totalidade dos débitos referidos
no artigo 1º, em nome do sujeito passivo, inclusive os não constituídos, que serão
incluídos no programa mediante confissão.

§2º.

Para

os

débitos

tributários

ainda

não

lançados

e

declarados

espontaneamente pelo contribuinte, por ocasião da opção, não haverá aplicação
de multas de mora ou de ofício, bem como de juros moratórios.

§ 3º

Os incentivos de que trata esta Lei não se aplicam ao crédito:

I-

decorrente de multa por infração à legislação de tributária e à legislação

ambiental;

II -

relativo aos tributos retidos na fonte e não recolhidos à Fazenda Pública

Municipal;

III -

decorrente de fatos geradores referente a dívidas não tributárias.

§ 4º

A dispensa integral ou parcial dos encargos referidos no caput variará em

função do pagamento à vista ou do requerimento do parcelamento do crédito
tributário e da faixa em que se situe o seu valor.
Art. 3°

Os débitos de que tratam o artigo anterior poderão ser pagos em

parcelas iguais, mensais e sucessivas, desde que a primeira parcela ou parcela
única seja quitada até a data improrrogável de 30(trinta) dias, contados da data do
requerimento, com redução da multa moratória e juros de mora nos seguintes:
I-

100% (cem por cento), em até 06 (seis) parcelas;
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II -

90% (noventa por cento), de 07 (sete) a 12 (vinte e oito) parcelas;

III -

80% (oitenta por cento) de 29 (vinte e nove) a 60 (sessenta) parcelas.

§ 1. Para os contribuintes que aderirem ao parcelamento com débito em conta
corrente haverá um desconto adicional de 10 % (dez por cento) sobre o valor dos
juros e da multa conforme previsto nos incisos do presente artigo.

§2. A suspensão da exigibilidade para fins de expedição de certidões será
reconhecida após a comprovação do recolhimento da primeira parcela.

§3. O não recolhimento da primeira parcela implicará no indeferimento da adesão
ao REFIS.
Art. 4°

A opção pelo programa deverá ser formalizada mediante assinatura

da parte devedora no termo emitido pelo sistema da Prefeitura e que será
acompanhado de documentação fiscal específica, conforme a espécie de tributo.
§ 1°

As dívidas, conforme disposto no artigo 1° desta lei, que foram objeto de

parcelamentos em acordos pretéritos, em curso de pagamento ou não, poderão
ser renegociadas nas condições deste artigo, porém limitar-se-ão a três (03)
parcelas.
§ 2°

O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00(cinquenta reais) em

se tratando de contribuinte pessoa física, e R$ 100,00(cem reais) em se tratando
de contribuinte pessoa jurídica, ambos na data da concessão, exceto nos casos
em que o total devido seja inferior a este valor.
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§ 3°

Visando a garantir o sigilo fiscal, para pessoa física, será exigida a

informação do CPF, a data de nascimento, endereço completo e telefone de
contato. Terceiros devem apresentar procuração reconhecida com poderes
específica.
Art. 5º

O crédito a ser parcelado será consolidado na data da solicitação do

parcelamento e corresponderá ao valor originário, atualizado monetariamente e
acrescido dos encargos, aplicáveis a cada situação, considerando para efeito de
individualização do crédito, os cadastros fiscais deste Município, imobiliário e de
atividade, e, quando o devedor ou o terceiro interessado não for cadastrado no
Município, pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou pelo Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), ambos do Ministério da Fazenda, conforme o caso.

§1º. O pedido de parcelamento implica em confissão irrevogável e irretratável dos
débitos tributários e na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente
aos débitos fiscais constantes do pedido, por opção do contribuinte.

§2º. No caso de débitos ajuizados, o optante deverá apresentar ao Setor de
Tributos do Município recibo de pagamento de custas processuais, porque
pertencentes a serventuários da justiça e recibo de quitação de honorários de
advogado da Fazenda Pública Municipal, conforme o artigo 23 da Lei Federal n.
8.906 de 04/07/1994, porque pertencente ao advogado da causa, para pedido de
arquivamento do processo, desde que comprovada a quitação de todas as
parcelas do REFIS.

§ 3º. Os honorários serão pagos à ordem de 20% sobre o valor da Execução
Fiscal, pela parte Executada, mediante depósito judicial vinculado aos autos
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respectivos e levantados pelo Procurador habilitado em referidos autos, ou
mediante Documento de Arrecadação Municipal, comprovando-se nos autos,
devendo ser o referido valor repassado pela Administração ao Procurador
respectivo mediante crédito em folha de pagamento.
Art. 6º

I-

O parcelamento de que trata esta Lei será cancelado quando:

verificada inadimplência do devedor por 3 (três) meses consecutivos ou

alternados, relativamente a prestações mensais ou a quaisquer dos impostos,
taxas, contribuições ou preço público de competência do Município, inclusive com
vencimento posterior a 31 de dezembro de 2006, salvo, nesse caso, se o crédito
tiver a sua exigibilidade suspensa;

II -

constatada a existência de discussão administrativa ou judicial envolvendo

débitos, tributários ou não, que tenham sido objeto da aplicação do regime
especial previsto nesta Lei.
Art. 7º. O contribuinte será excluído do REFIS diante da ocorrência de uma das
seguintes hipóteses, independente de qualquer notificação ou interpelação, judicial
ou extrajudicial:

I – inadimplência, de 3 (três) parcelas consecutivas, ou de 6(seis) alternadas, o
que primeiro ocorrer, bem como atraso superior a 30 (trinta) dias, no pagamento
de tributos abrangidos pelo REFIS;

II – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

III – constituição de crédito tributário, lançado de ofício, correspondente a tributo
abrangido pelo REFIS e não incluído na confissão a que se refere o artigo 2º desta
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Lei, salvo se integralmente pago em 30 (trinta) dias, contados da constituição
definitiva ou, quando impugnado o lançamento, da intimação da decisão
administrativa ou judicial que o tornou definitivo;

IV – falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica;

V – falecimento ou insolvência do sujeito passivo, quando pessoa física, devendo
os herdeiros e sucessores assumirem solidariamente as obrigações do REFIS;

VI - cisão de pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou
aquela que incorporar a parte do patrimônio permanecerem estabelecidos no
Município de Queimadas BA e assumirem solidariamente com a cindida as
obrigações do REFIS;

VII - prática de qualquer ato ou procedimento, que tenha por objetivo diminuir,
subtrair ou omitir informações que componham a base-de-cálculo para
lançamentos de tributos municipais;

§1º. A exclusão do contribuinte do REFIS acarretará a imediata exigibilidade de
totalidade do débitos tributários confessados e ainda não pagos, restabelecendose ao montante confessado os acréscimos legais previstos na legislação municipal
à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, com a inscrição
automática do débito em dívida ativa e consequente cobrança judicial.

§2º. Sem prejuízos das penalidades previstas neste artigo, as parcelas pagas
após os respectivos vencimentos sofrerão acréscimos de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês ou fração, calculados a partir da data do vencimento 7 e
até o dia do pagamento, e de multa de mora de 0,33%(trinta e três centésimos por
cento) por dia de atraso.
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§ 4º

O parcelamento, uma vez cancelado, ensejará a inscrição do saldo

remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito; a sua
execução, caso já esteja inscrito, ou o prosseguimento da execução, na hipótese
de se encontrar ajuizado.

§ 5º

No caso de cancelamento previsto neste artigo, os efeitos

independem de notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da totalidade
do crédito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se em relação ao
montante devido, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável a época
da ocorrência dos respectivos fatos geradores, deduzindo-se os valores
comprovadamente pagos.
Art. 8º. O Chefe do Poder Executivo

estabelecerá

os

procedimentos

administrativos para o processamento dos pedidos de inscrição ao REFIS e do
parcelamento de que trata a presente Lei.

Parágrafo único – A Administração firmará convênio com instituições financeiras
para promover o desconto do parcelamento em débito automático junto às contas
dos contribuintes aderentes ao REFIS, sendo esta a modalidade de deferimento
que deverá ser adotada com prioridade pela Administração.
Art. 9°

A opção pelo REFIS MUNICIPAL sujeita o contribuinte a:

I-

confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 1° desta Lei;

II -

aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta

Lei;
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III -

manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar

fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal.

Parágrafo único. A confissão estabelecida no inciso 1 implica na expressa
renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como a
desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais objeto do acordo.

Art. 10º

A adesão ao Programa não produzirá qualquer efeito em

relação ã eventual preexistência de constrição judicial sobre bens e/ou direitos
ocorrida em razão da dívida, exceto se integralmente quitada.
Art. 11º. Os débitos fiscais de valor igual ou inferior a R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta Reais) deverão ser inscritos em dívida ativa e promovido o protesto
extrajudicial da respectiva Certidão de Dívida Ativa ou inscritos em banco de
dados de proteção ao crédito, dispensada a Execução Judicial nestes casos.

§ 1º – Poderão ser executados judicialmente os débitos inscritos em Dívida Ativa,
ainda que adotadas uma das providências previstas no caput, quando somados a
outros débitos do mesmo contribuinte vierem a ultrapassar o valor previsto no
caput.

§ 2º - Independentemente do valor, todos os créditos tributários inscritos em dívida
ativa poderão, a critério da Administração, serem inscritos em banco de dados de
proteção

ao

crédito

mantidos

por

organizações

públicas

ou

privadas,

independentemente do seu valor e independentemente de serem executados
judicialmente ou de serem protestados extrajudicialmente.
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Art. 12º. Todos os créditos devidos à Fazenda Municipal, de qualquer natureza,
quando vencidos e não pagos, serão imediatamente inscritos em dívida ativa,
ainda que no mesmo exercício fiscal.
Art. 13. Fica fixada a data base de 31 de março de cada exercício fiscal para
envio das Certidões de Dívida Ativa à Procuradoria do Município, para que essa
promova a cobrança Judicial ou extrajudicial dos créditos.

Parágrafo único – Os créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa
serão imediatamente cobrados mediante execução fiscal ou através dos meios
extrajudiciais previstos na presente Lei.
Art. 14. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em havendo
necessidade para a sua fiel execução.
Art. 15°

Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação, poderá ser regulamentada por Decreto e terá validade até o dia 31 de
Dezembro de 2018.

Queimadas BA, 11 de Maio de 2018.

________________________
ANDRE LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal
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