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LEI NO 1.918 DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.

tnsütui o pRocRAt A DE RECUPERAçÃO FTSCAL _
REFIS, ÍêfeÍente à dívida aüva tributáÍie ê náo
tÍibutária perãnte o irunicípio dê Brumado ê dá
outras providônciâs.

O PREFEITO DO MUN|CIP|O DE BRUMADO, Estado da Bahia, Íaz saber que a
Cámara Municipalde Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte lei:

Art. ío- Fica instituído o Programâ de Recupêrâçáo Fiscal - REFIS 2021, destinado
â promover a regularizaÉo de créditos tributários e não tÍibutários de pessoas físicas e
jurídicas, com a Fazenda Pública Municipal, inscritos em dívida ativa, parcelados ou náo,
ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2" - A administraÉo do REFIS MUNICIPAL 2021 será exercida exclusivamente
pela Secretaria Municipal da Fazenda, a quem compete gerenciaÍ e implêmentar os
procedimentos necessáíos à execuÉo do ProgÍama, qual seja:

| - expedir atos normativos necessários à execução do programa;
ll - promover a integração das Íotinas e procedimentos ne@ssários à execução do

REFIS MUNICIPAL 202'1, especialmente no que se reÍeÍe aos sistemas inÍormatizados
dos órgáos envolvidos;

lll - recebêr as opçÕes pelo REFIS MUNICIPAL202li
lV - excluir do Programa os optantes que descumprirem as condições previstas

nesta Lei.

AÍt. 30 - O ingresso no REFIS MUNICIPAL 2021 dabse-á por opçáo do sujeito
passivo, pessoa Íísica ou jurídica, que fará jus ao regime especial de consolidação e ao
parcelamento dos débitos fiscais a que se reÍere o Art. 1o.

§ 10 - A formalizaçáo do ingresso no REFIS MUNIC|PAL se dará a partir de
requerimento realizado perante o Departamento de Tributos do Município de Brumado,
nos prazos dispostos na tabela constante desta lei.

§ 20 - Para Íins do disposto neste aÍtigo, o valor das paÍcelas náo poderá ser
inferior a:

| - R$ 50,00 (cinquenta rêais) para Contribuintê, pêssoa Íísica;
ll - R$ 300,00 (trezentos reais) para Contribuinte, pessoa juÍídica.

§ 3o - O prazo da adesão ao REFIS não poderá exceder a data de 26 de novembro
de 2021.

§ 40 - As parcelas do REFIS deveráo ser pagas até ô dia previamente escolhido
pelo optante, vencendo-se a primeira, 30 (trinta) dias após a data de adesáo e as demais
no mesmo dia dos meses subsequentes.
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§ 5o - O pedido de parcelâmento implica:

| - em conÍissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários;
ll - na expressa renúncia a qualquêr defesa ou recurso administrativo ou judicial,

bem como na desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos Íiscais constantes
do pedido, por opçáo do contribuinte.

§ 60 - O não cumprimênto do disposto nestê artigo implicará no indeÍerimento do
pedido.

Art. 4ô - O contribuintê será automaticamente excluído do REFIS MUNICIPAL 2021,
diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

| - lnadimplência de 02 (duas) parcelas, sucêssivas ou não, bem como o atraso
superior a 30 (trinta) dias, no pagamento de tributos abrangidos pêlo REFIS MUNICIPAL
2021:

ll - inobservância de quaisquer das exigências estâbelêcidas nesta lei;

lll - constituição de crédito kibutário, lançado de ofício, correspondente a tributo
âbrangido pelo REFIS MUNICIPAL 2021 e r.âo incluido na conÍissáo a que se refere o
artigo 30 desta Lei, salvo se integralmente pago em 30 (trinta) dias, contados da
constituição deÍinitiva ou quando impugnado o lançamento, da intimação da decisão
administrativa ou judicial, que o tornou definitivo;

lV - falência ou extinçáo, pela liquidaÉo da pessoa.,urídica;
V - falecimento ou insolvência do sujeito passivo, quando pessoa fisica, devêndo

os hêrdeiros e sucessores assumirem solidariamentê as obrigaçÕes do REFIS
MUNICIPAL 2021:

Vl - cisão de pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisáo ou
aquela que incorporar a partê do patrimônio, permânecêr ou se estabêlêcêr neste
Município e assumir solidariamênte as obrigaçóes do REFIS MUNICIPAL 2021;

Vll - prática de qualquer âto ou procêdimento que tenha por obiêto diminuir, subtrair
ou omitir informações que componham a base de cálculo pâra lançamento de tributos
municipais.

§ 1o - A exclusão do contribuinte do REFIS MUNICIPAL 2021 acarretará a imediata
êxigibilidade da totalidade dos dêbitos tributários confessados ê ainda não pagos,
reslabelecendo-sê ao montante confessado, os acréscimos legais, conforme previsáo da
legislaçáo tributária municipal, com a inscrição automática do débito em divida ativa e
consequente andamento da cobÍança judicial.

§ 2'- Sêm prejuízo das penalidades previstas neste aÍtigo, as parcelas pagas,
após os respectivos vêncimentos, sofrerão acréscimos de iuros dê mora de 1% (um por
cento) ao mês ou fração, calculado a partir do mês seguinte ao do vêncimento do tributo,
e de multa de mora de 0,33% (trinta e três centêsimos por cento) por dia de atraso,
contados a partir do dia seguinte ao vencimênto do tributo, limitada ao máximo dê 20%
(vinte por cento).

Art. 5" - Ficam dispênsados do pagamento de juros e multa de mora relativos aos
créditos tributários e náo tributários de qualquêr natureza, constituídos em dívidâ ativa,
inclusivê aqueles ajuizados ou parcelados, nos percentuais âbaixo indicados, desde que o
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contribuinte ou responsável efetue integralmente o pagamento do valor atualizado do
débito com observância dos prazos a seguir estabelêcidos e que realize a âdesão ao
Programa do REFIS 2021 alé o dia 26 de novembro de 202'1.

l- O pagamento do débito se dará com descontos de:

a) íOO o/o dejuros e multa de mora, para o caso de pagamento em única paÍcela:

b) 80% de juros e multa de mora, paÍa o pagamento em duas parcelas consecutivas;
c) 60% de juros e multa de mora, para o pagamento em quatro paÍcelas conseculivas;
d) 40% de juros e multa de mora, para o pagamento em seis parcelas consecutivas.

§ Único - O pagamento da paÍcela única, bem como da primeira parcela deverá ocorrer
até 30 dias após a adesâo ao Programa REFIS 2021.

Art. 6" - O Chefe do Poder Executivo regulamentará esta Lei, através de Decreto,
se entender necessário, para a sua perfeita aplicaçáo.

Art. 70 - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicaçáo.

Gabinete do PreÍeito de 29 de Setembro de 202'l .

Eduardo Lima Vasconcelos
PreÍeito Municipal


