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Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba 

LEI Nº 782/2019, de 27 de Março de 2019.  
INSTITUI o Programa de Recuperação 
Fiscal do Municipal de Itabaiana 
(REFIZ/Itabaiana 2019) e dá outras 
providências. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO 
DE ITABAIANA, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 165, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, faço saber que o 
PODER LEGISLATIVO aprova, e eu, sanciono a presente 
LEI: 

Art. 1.° Fica concedido o desconto da multa e juros 
de mora e da multa por infração à legislação tributária para os 
créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em dívida ativa, 
ajuizados ou a ajuizar, sendo extensivo aos honorários 
advocatícios incidentes. 

Art. 2.° Para usufruir do benefício de que trata o art. 
1.º desta Lei, o contribuinte deverá requerê-lo até o dia 20 de 
Maio de 2019, direto na Secretaria Municipal de Finanças 
(SEFIN), conforme procedimento definido em Regulamento.  
§ 1.º O sinal, correspondente à primeira parcela ou parcela 
única, vencerá cinco dias após a data do pedido de 
parcelamento, e as demais no mesmo dia dos meses 
subsequentes. 
§ 2.º Quando o vencimento da parcela ocorrer em dia que 
não haja expediente bancário, o prazo de recolhimento 
deverá ser postergado para o primeiro dia útil seguinte. 

Art. 3.° O crédito tributário poderá ser parcelado em 
até trinta e seis parcelas mensais e sucessivas, convertidas 
em Unidade Fiscal de Itabaiana (UFI), observado o prazo 
estabelecido no art. 2.º desta Lei, com redução do valor 
correspondente à multa e juros de mora e multa por infração, 
conforme os seguintes critérios: 

Percentual de Desconto 

Forma de Pagamento Juros Multa 

Em parcela única 100% 100% 

Em 06 parcelas 95% 95% 

Em 12 parcelas 90% 90% 

Em 24 parcelas 70% 70% 

Em 36 parcelas 40% 40% 

§ 1.º Os descontos referidos na tabela deste artigo, nos casos 
de lançamentos exclusivos de multas por infração, serão 
aplicados à razão da metade desses percentuais, seja para 
pagamento à vista ou parcelado. 

§ 2.º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a: 
I – uma UFI para pessoa física; 
II – duas UFIs para pessoa jurídica. 
§ 3.º O parcelamento deverá ser individualizado por espécie 
tributária, ainda que envolva encargos moratórios, multa por 
infração e honorários advocatícios. 
§ 4.º O atraso no pagamento das parcelas ensejará a 
aplicação de multa e juros de mora sobre as mesmas, nos 
termos da legislação municipal. 
§ 5.º Admitir-se-á, o parcelamento de débitos relativos ao 
Imposto sobre Serviços Retido na Fonte, não recolhido à 
Fazenda Municipal, inclusive aquele lançado por meio de 
Auto de Infração e Intimação, desde que o pagamento seja 
efetuado em até seis parcelas, com os descontos previstos 
na tabela do caput, observando-se as demais regras 
previstas nesta Lei. 

Art. 4º. A adesão ao REFIS/Itabaiana 2019 implica: 
I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais; 
II – na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso 
administrativo ou judicial, bem como desistência dos já 
interpostos, relativamente à matéria cujo respectivo débito 
queira parcelar; 
III – na ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos 
valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal 
pendentes; 
IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições 
estabelecidas; 
V – no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos 
do exercício corrente; 
VI – não atraso no pagamento de parcelas de REFIS de 
exercícios anteriores; 

Art. 5º. O requerimento de adesão deverá ser 
apresentado: 
I – através de formulário próprio; 
II – distinto para cada tributo, com discriminação dos 
respectivos valores e números das ações executivas, quando 
existentes; 
III – assinado pelo devedor ou seu representante legal com 
poderes especiais; e,  
IV – instruído com: 

a) comprovante de pagamento das custas judiciais e 
honorários, no caso de execução fiscal; 

b) cópia do Contrato Social ou Estatuto, com as 
respectivas alterações que permitam identificar os 
responsáveis pela gestão da empresa; 
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c) instrumento de mandato. 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O Contribuinte que possuir ação 
judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua 
opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, 
como condição para valer-se das prerrogativas desta Lei, 
desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e 
renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se 
funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção 
do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V 
do caput do art. 269 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, no ato da adesão do 
parcelamento do REFIS. 

Art. 6.º Os honorários advocatícios, quando 
existentes, incidirão sobre o valor total parcelado, inclusive 
com os descontos previstos na tabela do art. 3.º desta Lei. 
Parágrafo único. Nos pagamentos à vista ou nos 
parcelamentos em até seis parcelas, aplicar-se-á o desconto 
de cinquenta por cento sobre os honorários advocatícios. 

Art. 7.º O pedido de parcelamento implica 
reconhecimento do débito, que deverá ser confessado em 
caráter irrevogável e irretratável pelo contribuinte por meio de 
Termo de Confissão, conforme definido em Regulamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O sujeito passivo deverá 
firmar Termo de Desistência irrevogável de impugnação, 
relativa a recurso administrativo, ou de qualquer medida 
judicial, em curso, requerendo seu pagamento à repartição 
fazendária. 

Art. 8.° A inadimplência de três parcelas, 
consecutivas ou não, mencionadas no art. 3.º desta Lei, 
implicará a imediata e automática consolidação do 
parcelamento, cancelando-se todos os descontos concedidos 
sobre as parcelas não quitadas, devendo este fato ser 
comunicado imediatamente à Procuradoria-Geral do 
Município (PGM) para inscrição em Dívida Ativa ou 
prosseguimento da execução fiscal. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O disposto neste artigo 
aplica-se aos casos em que a inadimplência exceder a 
noventa dias, ainda que restem apenas uma ou duas 
parcelas para quitação do parcelamento. 

Art. 9.° O crédito tributário que tenha sido objeto de 
parcelamento ou reparcelamento anterior, não integralmente 
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, poderá 
usufruir dos benefícios estabelecidos na presente Lei, vedada 
a aplicação simultânea com outras leis que apliquem 
incentivos da mesma natureza. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O saldo remanescente de 
parcelamento anterior será convertido em UFI, excluídos os 
descontos aplicados sobre as parcelas não quitadas, até a 
data da adesão aos benefícios estabelecidos nesta Lei, 
atendidos os demais critérios e condições. 

Art. 10.° A aplicação das disposições desta Lei não 
autoriza a restituição ou compensação de importâncias já 
pagas. 

Art. 11.º A adesão aos benefícios desta Lei dar-se-á 
com o efetivo recolhimento do sinal ou parcela única. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O não pagamento do sinal 
ou parcela única cancela automaticamente os benefícios 
concedidos, podendo os termos assinados ser utilizados para 
instruir a inscrição dos débitos em Dívida Ativa para 
ajuizamento da execução fiscal. 

Art. 12.º Os créditos tributários que tenham sido 
objeto de parcelamento não integralmente quitado poderão 
usufruir dos benefícios desta Lei, desde que as parcelas 
vencidas e vincendas sejam recolhidas na forma do art. 3.º.  

Art. 13.º Esta Lei entra em vigência na data de sua 
publicação, aplicando-se os seus efeitos a partir da data de 
sua regulamentação pelo Poder Executivo.  

Publique-se; 
Registre-se. 

Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB, 27 de março de 2019. 
 
 

Lúcio Flávio Araújo Costa 
Prefeito Constitucional de Itabaiana 

 
LEI Nº 783/2019, de 27 de Março de 2019.  

Dispõe sobre o uso de adesivos de 
identificação nos veículos de 
serviços oficiais da Prefeitura e 
Câmara Municipal de Itabaiana-PB  
e dá outras providências. 

      
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO 

DE ITABAIANA, Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 165, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, faço saber que o 
PODER LEGISLATIVO aprova, e eu, sanciono a presente 
LEI: 

Art. 1.° Os adesivos de identificação dos veículos 
oficiais do Município de Itabaiana-PB, passam a ter a 
seguinte estrutura de identificação. 

I – Nome do Poder: Prefeitura Municipal de 
Itabaiana ou Câmara Municipal de Itabaiana; 

II – Inscrição Obrigatória: USOS EXECLUSIVO EM 
SERVIÇO; 

III -  Identificação do responsável pelo uso de veículo: 
NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL ou 
DEPARTAMENTO. 

§ 1º - Os adesivos deverão ser fixados em locais que 
garanta sua total visualização, tais como nas portas laterais e 
na parte de trás dos veículos; 

§ 2º - O telefone para denúncias deverá ser sem pre 
o da Ouvidoria Municipal. 

Art. 2.° A presente Lei tem por objetivo inibir o uso 
de veículos da frota municipal seja da Prefeitura ou da 
Câmara em atividade que não estejam relacionadas a serviço 
do Município e de seus cidadãos. 

Art. 3.° Os veículos de uso exclusivo do Prefeito e do 
Presidente da Câmara ficam isentos desta identificação, por 
se tratarem de autoridade representativas dos Poderes 
Públicos Municipais. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da 
presente Lei correrão por conta de dotações orçamentarias 
próprias, já consignadas no orçamento municipal. 

Art. 5º. A presente Lei será regulamentada no que 
couber, pelo Poder Executivo Municipal através de Decreto, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua publicação. 

Art. 6.º Esta Lei entra em vigência na data de sua 
publicação. 

Art. 7.º Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se; 
Registre-se. 

Prefeitura Municipal de Itabaiana-PB, 27 de março de 2019. 
 
 
 

Lúcio Flávio Araújo Costa 

Prefeito Constitucional de Itabaiana 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art269v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art269v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm#art269v
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PORTARIA GP Nº. 0047/2019 
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO 

MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 O Exmo. Sr. Lúcio Flávio Araújo Costa, Prefeito 
Constitucional do Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 55, Lei 
Orgânica do Município, e no cumprimento de Lei Federal 
8.069, de 13 de julho de 1990, e da Lei Municipal 691/2015, 
de 29 de maio de 2015. 

RESOLVE: 
Art. 1º Ficam NOMEADOS os membros abaixo 

relacionados, para compor o Conselho Municipal do Direito 
da Criança e do Adolescente.  

REPRESENTANTESDO PODER PÚBLICO 
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
Titular: Fernando Xavier Pereira (Presidente) 
CPF: 084.980.184-20 
Suplente: Eulino Rezende de Carvalho (1º Secretario) 
CPF: 092.267.544-97 
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE  
Titular: Maria de Fátima Cavalcanti Fonseca 
CPF:  358.678.414-72 
Suplente: Gilberlan Pereira da Silva 
CPF: 007.390.374-47 
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇAO 
Titular: Fernanda Kelly Melo de Souza 
CPF: 049.984.844-60 
Suplente: Everton Lourenço de Melo 
CPF: 055.551.444-74 
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO 
Titular: Luís Francisco de Sousa Filho 
CPF: 788.695.444-00 
Suplente: Jose Rodolfo Felipe da Fonseca  
CPF: 713.991.274-20 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
Titular: Severino Candido da Silva 
CPF: 281 685 264 49 
Suplente: Zailda Batista Rodrigues Ferreira 
CPF: 602.010.884-87 
Titular: Jaciara da Silva Araújo 
CPF: 929.006.154-53 
Suplente: Isabella Paloma Oliveira Valentim 
CPF: 088.896.244-42 
Titular: Severino Izidro Faustino 
CPF: 228.730.254-04 
Suplente: Widmana de Araújo Monteiro 
CPF: 011.119.184-06 
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Cumpra-se e publique-se.  
Gabinete do Prefeito Constitucional de Itabaiana, Estado da 
Paraíba, em 27 de março de 2019. 

 
 
 

Lúcio Flávio Araújo Costa 
Prefeito Constitucional 


