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DECRETO Nº 5.731, DE 30 DE JANEIRO DE 2023 

Regulamenta o art. 7º, da Lei nº 1.070, de 19 de maio 
de 2021, que Institui o Programa de Regularização Fiscal 
– REFIS – no âmbito do município de Itapoá e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei 
Orgânica Municipal;  

DECRETA: 

Art. 1º Regulamenta o art. 7º, da Lei nº 1.070, de 19 de maio de 2021, que Institui o Programa de 

Regularização Fiscal – REFIS – no âmbito do município de Itapoá e dá outras providências. 

Art. 7º O parcelamento será revogado, observando procedimento de notificação 
que poderá ser disciplinado via decreto executivo, nas seguintes hipóteses: 
I - ocorrendo a inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, o 
que primeiro ocorrer; 
II - se constatada a utilização de informação ou documento falso ou qualquer vício 
que frustre ou burle os objetivos desta Lei, respondendo o autor civil e 
criminalmente pelos atos que deu causa. 
§ 1º Quando se tratar de parcelamento de débito objeto de execução fiscal, em 
que ocorrer a revogação prevista neste artigo, o processo terá seu 
prosseguimento retomado, pelo valor do débito consolidado, acrescido de todos 
os encargos legais vigentes à época do lançamento, deduzindo-se as importâncias 
eventualmente quitadas, as quais deverão ser informadas nos respectivos autos 
através de demonstrativo ou certidão específica. 
§ 2º Revogado o parcelamento, deve o Órgão Tributário Municipal estornar a 
dívida mantendo o débito original, deduzindo-se os pagamentos porventura 
realizados com o REFIS. 
§ 3º Fica autorizado ao Órgão Tributário Municipal efetuar o estorno de 
parcelamento com parcelas inadimplidas 30 (trinta) dias após o vencimento da 
última parcela do acordo. 

Art. 2º As notificações devem ser por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Itapoá, 30 de janeiro de 2023. 
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