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DECRET0 N° 50/2021

Disp6e sobre a prorroga¢o do prazo para requerimento e
adesao dos contribuintes ao Programa de Recupera9ao de

ciedito

fiscal

do Municipio

de

Natuba -

"REFIS

NATUBENSE", para o Exercicio 2021, e di outlas
providencias.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE NATUBA, ESTADO DA PARAiBA, no uso de
suas atribuicdes legais que lhe conferem a Constituieao Federal e a Lei Organica Municipal, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 14°, da Lei n° 681, de 22 de margo de 2021, que

iustituiu o programa municipal "REFIS NATUBENSE", preve que compete ao Poder Executivo a
devida regulamentapao;

CONSIDERANDO que a regulamentapfro editada atraves do Decreto n° 36, de 24 de
setembro de 2021, normatiza o funcionamento do programa no ambito do exercicio de 202 1, imp6e

o prazo para requeriniento e adesao ao programa, por pane dos contribuintes interessados, entre o
periodo de 1° de outubro ate o dia 20 de dezembro de 2021 ;

CONSIDERANDO a crescente adesao ao programa de recuperacfro fiscal "REFIS
NATUBENSE" ap6s ampliapao da campanha de divulgag6es publicitarias, atrav6s de canals
virtuais (site oficial e redes sociais), e principalmente da propaganda volante (carro de son);

CONSIDERANDO por fin, que o aumento no prazo para adesao ao referido programa,
ira oportunizar maior niinero de pessoas, na regularizapao de suas pendencias financeiras junto ao
Poder Executivo;

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o art. 5° do Decreto n° 36, de 24 de setembro de 2021, que passa a

vigorar com a seguinte reda9ao:
"Art. 50 -Os contribuintes e responsdweis tributdrios tern prazo improrrog6ivel de 1°

de outubro a 30 de dezembro de 2021, para requerer sua adesao ao REFIS 2021,
nao sendo admitidas excec6es ou alterap6es posteriores para ingresso especifico
nesse Programa de Reouperapao de Cr6ditos Fiscal. ''

Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao.
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