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LEI Nº 122/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021.

“Dispõe sobre a reformulação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável - CMDS e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ, ESTADO DA BAHIA, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo do município de Ibicuí, estado federado da Bahia,
autorizado a reformular o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável –
CMDS, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, com a finalidade de
formulação, consulta, deliberação e controle social, políticas públicas de
desenvolvimento sustentável em implementação no município.
Art. 2° Ao CMDS compete:
I - colaborar para o desenvolvimento sustentável do município, assegurando a
efetiva e legítima participação de representações dos diversos segmentos
sociais e movimentos na discussão e elaboração do Plano Municipal de
Desenvolvimento Sustentável – PMDS, de forma a que este contemple
estratégias, ações, programas e projetos de apoio e fomento ao
desenvolvimento econômico e social, em bases sustentáveis, do Município;
II - monitorar e avaliar a execução das ações previstas no PMDS, os impactos
dessas ações no desenvolvimento sustentável municipal e propor
redirecionamento, embasado em indicadores e metas;
III - formular e propor políticas públicas municipais voltadas para o
desenvolvimento sustentável;
IV - provar e compatibilizar a programação físico-financeira anual, do município,
dos programas que integram o PMDS, acompanhando seu desempenho e
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apreciando relatórios e cronogramas de execução;
V - formular e propor ações, programas e projetos no PMDS para o Plano
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária
Anual (LOA) do município;
VI - elaborar, monitorar baseado em indicadores e avaliar os Planos, Programas,
Projetos, Ações e Atividades, de natureza transitória ou permanente;
VII - priorizar, hierarquizar e exercer o controle social de ações e atividades do
desenvolvimento sustentável de responsabilidade do setor público e seus
impactos;
VIII - promover a consulta quanto ao público beneficiário, a localização, ao
período adequado e as demais informações para a composição dos investimentos
governamentais no município;
IX - instalar Comissões, Câmaras Temáticas ou Comitês específicos para
deliberar, acompanhar, e avaliar Ações e Atividades Especificas;
X - promover a interlocução privilegiada junto aos Órgãos Públicos para sugerir
adequações e denunciar as irregularidades das suas ações;
XI - promover a compatibilização entre as políticas públicas municipal,
territorial, estadual e federal voltadas para o desenvolvimento sustentável e
para a conquista e consolidação da plena cidadania no Município;
XII - estimular à implantação e reestruturação de organizações representativas
de segmentos sociais, tanto no meio urbano, quanto rural, estimulando-as,
também para participação no CMDS;
XIII - articular com os municípios que compõem o respectivo território de
identidade ao qual pertence, visando à elaboração, qualificação e
implementação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - PTDS;
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XIV - identificar, encaminhar e monitorar as demandas relacionadas ao
fortalecimento da agricultura familiar e outros segmentos sociais fragilizados;
XV - propor ações que estimulem, preservem e fortaleçam a cultura e
preservação do meio ambiente local;
XVI - buscar o melhor funcionamento e representatividade do CMDS, através do
estímulo a participação de diferentes atores sociais do Município, fomentando a
participação de organizações representativas de mulheres, jovens e, quando
houver, de indígenas, e descendentes de quilombos e comunidades tradicionais
Art. 3º O mandato dos membros do CMDS será de 02 (dois) anos e será exercido
sem ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço voluntário relevante
prestado ao Município.
Parágrafo único. Será permitida uma única reeleição dos seus membros, não se
admitindo prorrogação de mandato, salvo exceção em momento de catástrofe,
declaração de calamidade pública pelo Estado.
Art. 4º Integram o CMDS representantes de entidades da sociedade civil
organizada que representem, assessorem, estudem e/ou promovam ações
voltadas para o apoio ao desenvolvimento sustentável, cidadania e promoção de
direitos; representantes de organizações e movimentos da agricultura familiar;
representantes de órgãos do poder público municipal e organizações paraestatal,
numa proporção de no máximo 1/3 do Poder Público e no mínimo 2/3 da
Sociedade Civil.
§ 1º Será garantida ampla participação de representantes dos(as) agricultores(as)
familiares, trabalhadores(as) assalariados(as) rurais, agroextrativistas,
pescadores(as), indígenas, assentados(as) de reforma agrária e outras
populações e comunidades tradicionais do campo, escolhidos(as) e indicados por
suas respectivas comunidades, associações, sindicatos e demais entidades
representativas.
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§ 2º Deverão integrar o CMDS, como representação do Poder Público, pelo
menos:
a) Prefeitura Municipal;
b) Câmara de Vereadores;
c) Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar – SETAF.
Art. 5º Todos(as) os(as) Conselheiros(as) Titulares e Suplentes devem ser
indicados(as) formalmente, em documento escrito em papel timbrado e
assinado pelo/a responsável pelas instituições/entidades que representam.
§ 1º A escolha dos(as) conselheiros(as) titulares e suplentes representantes de
comunidades rurais ou bairros onde não haja organização/entidade constituída,
deverá ser feita em reunião específica para este fim, devendo ser lavrada a
respectiva ata, assinada pelos presentes.
§ 2º A escolha dos(as) conselheiros(as) titulares e suplentes indicados por
representantes de comunidades rurais ou bairros onde haja
organização/entidade constituída, a escolha deverá ser feita em reunião
específica para este fim, devendo ser lavrada a respectiva ata, assinada pelos
presentes.
§ 3º As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para publicação,
através de Decreto ou Portaria Municipal, no prazo máximo de até 30(trinta) dias.
Art. 6º A composição do CMDS obedece ao estabelecido nas orientações para
constituição ou reformulação de CMDS, recomendadas pelo Conselho Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS, por meio das Instruções
Normativas.
Art. 7º O Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da
administração direta e indireta, fornecerá as condições técnicas e materiais e as
informações necessárias para o CMDS cumprir suas atribuições.
Art. 8º O CMDS reformulará o seu Regimento Interno, para regular o seu
funcionamento.
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Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial as Leis que tratam da instituição de outros
conselhos correlatos.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicuí – Bahia, em 19 de Abril de 2021.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 123/2021
DE 19 DE ABRIL DE ABRIL

“Institui o Programa de Parcelamento de Débitos
e Recuperação Fiscal (REFIS 2021) do Município
de Ibicuí e da outras providências.”

Marcos Galvão de Assis, Prefeito Municipal de Ibicuí – Estado da Bahia,
faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Parcelamento de Débitos e Recuperação
Fiscal (REFIS 2021), destinado a promover a regularização de créditos tributários e não
tributários, ocorridos até 31 de dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por créditos tributários e não
tributários os valores inscritos ou não em dívida ativa, em fase de cobrança
administrativa ou judicial, a respeito dos quais não haja qualquer pendência de defesa
administrativa ou de recurso judicial, inclusive os que tenham sido objeto de
parcelamento anterior não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento.

Art. 3º - O ingresso no REFIS 2021 possibilitará regime especial de consolidação
e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o artigo 1º, na forma definida na
tabela abaixo:
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Percentual de Desconto
Forma de Pagamento

Juros

Multa

À Vista

100%

100%

Em até 02 parcelas

90%

90%

Em até 04 parcelas

80%

80%

Em até 06 parcelas

70%

70%

Em até 08 parcelas

60%

60%

§ 1º - Se parcelado, o valor mínimo de cada parcela será de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para Pessoa Física e R$ 100,00 (cem reais) para Pessoa Jurídica;
§ 2º - Os contribuintes com débitos tributários já parcelados, em negociações
anteriores, poderão aderir ao REFIS 2021, deduzindo-se do número máximo fixado no
caput deste artigo, o número de parcelas vencidas até a data de adesão.
§ 3º - Tratando-se de débitos tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação
executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante de
pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do
parcelamento.
§ 4º - O contribuinte que optar pelo pagamento do total do débito sem
parcelamentos terá como vencimento o 1º (primeiro) dia útil subsequente ao ato da
adesão ao REFIS 2021.
§ 5º - Para os Contribuintes optantes por qualquer modalidade de parcelamento,
a primeira parcela deverá ser paga no ato da adesão ao parcelamento e as seguintes
contados 30 (trinta) dias após a adesão ao Programa.
§ 6º - A opção pelo REFIS 2021 importa na manutenção dos gravames
decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução
fiscal.

Art. 4º - A adesão ao REFIS 2021 implica:
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I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos e configura confissão
extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil
Brasileiro;
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 e futuros;
VI – no pagamento regular das parcelas do débito consolidado.

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,
§1º - 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;
c) instrumento de mandato.
§2º - 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
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funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com
resolução do mérito no ato da adesão do parcelamento do REFIS 2021.

Art. 6º - Constitui causa para cancelamento e exclusão do contribuinte do REFIS
2021, com a consequente revogação do parcelamento:

I – o atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas ou quatro parcelas
alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal;
II – o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intimação ou
notificação efetuada no interesse de seu cumprimento;
III – a decretação da falência do sujeito passivo, quando pessoa jurídica;
IV – a cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, exceto se
a nova sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Município e
assumirem a responsabilidade solidária ou não do REFIS 2021;
V - a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a
dirimir ou subtrair receita do contribuinte optante.
VI – propositura de qualquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos
objeto do REFIS 2021;
VII – infração de qualquer das normas estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único - A exclusão das pessoas físicas e jurídicas do REFIS 2021
Municipal implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e
ainda não pago e, se for o caso, automática execução do débito ou continuidade da
dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Art. 7º - A opção pelo REFIS 2021 implica:
I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos e configura confissão
extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil
Brasileiro;
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II – na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta
lei;
III – no pagamento regular das parcelas do débito consolidado;

Art. 8º - O gozo dos benefícios instituídos por esta Lei não confere direito à
restituição ou compensação de importância já paga, seja a que título for, sendo que
seus efeitos não retroagirão em hipótese alguma.
Art. 9º - Os débitos fiscais consolidados pelo REFIS 2021 serão recolhidos ao
tesouro municipal através de DAM para cobrança, emitido pelo Núcleo de Tributação
Municipal, após a assinatura do Termos de Adesão ao Programa REFIS 2021.
Art. 10 - O prazo para adesão ao REFIS 2021 municipal encerra-se em 31 de
dezembro de 2022.
Art. 11 - O Poder Executivo poderá editar normas regulamentares necessárias
à execução do Programa REFIS 2021, especialmente:
I – Instituir a comissão gestora do programa, conferindo-lhe as atribuições
necessárias para a execução do programa;
II – Prorrogação do prazo limite para adesão ao REFIS 2021, caso o prazo
estipulado no art. 8º não seja suficiente para atender a demanda dos contribuintes
interessados, sendo que, tal prorrogação fica limitada a 60 (sessenta) dias.
Art. 12 – Fica autorizado o Executivo Municipal, após esgotadas as
possibilidades de cobrança amigável administrativa, mediante Parecer da Procuradoria
Municipal, a proceder ao cancelamento dos débitos tributários e não tributários para
com a Fazenda Municipal, inscritos ou não em Dívida Ativa e que estiverem prescritos
na forma da legislação.
§ 1º - O cancelamento dos débitos na repartição competente da Fazenda
Municipal, alcançarão aqueles em cobrança administrativa, e judicial prescritos quando
da distribuição da ação de execução fiscal.
§ 2º - Fica também devidamente autorizado a Divisão de Contabilidade e
Finanças, por suas unidades administrativas, a promoverem as baixas necessárias nos
respectivos registros.
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Art. 13 - As despesas decorrentes da execução do Programa REFIS 2021 serão
suportadas por dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicuí-BA, 19 de Abril de 2021.

Marcos Galvão de Assis
Prefeito Municipal
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LEI N.º 124/2021
DE 19 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa Básica do
Poder Executivo do Município de Ibicuí/BA, com
ênfase na modernização, eficiência, economicidade
e moralidade administrativa e, dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBICUÍ, Estado Federado da Bahia, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
CAPITULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a estrutura e modernização administrativa da
Prefeitura Municipal de Ibicuí, Estado da Bahia, em respeito à ordem constitucional,
Lei Orgânica e outras normas pertinentes.
Art. 2º O Município de Ibicuí é um ente federado, que forma a República Federativa
do Brasil, rege-se por Lei Orgânica própria e goza de autonomia políticoadministrativa, nos termos da Constituição Federal e da Constituição do Estado da
Bahia.
Art. 3º A Administração Pública Municipal de Ibicuí-BA reger-se-á pelos seguintes
princípios:
I.
Legalidade, que consiste na adequação de toda atividade administrativa aos
ditames da Lei;
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II.
Impessoalidade, que consiste em assegurar a todos os administrados os
mesmos direitos, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer
natureza;
III.
Moralidade, que consiste na atuação segundo padrões éticos de probidade,
decoro e boa-fé;
IV.
Publicidade, que consiste na obrigação da divulgação de atos, contratos e
outros instrumentos celebrados pela Administração Municipal, para o
conhecimento, controle e início de seus efeitos;
V.
Eficiência, que consiste em que, todas as atividades da Administração
Municipal tenham consequências positivas, valorizando os recursos financeiros e o
resultado dos serviços municipais; e
VI.
Economicidade, que consiste na busca pelo equilíbrio da relação
custo/benefício nos processos administrativos que levam a decisões,
especialmente as de maior amplitude, a fim de se aquilatar a economicidade das
escolhas entre diversos caminhos propostos para a solução dos problemas e
desafios da Administração Pública Municipal.

Art. 4º A administração municipal organiza-se com as seguintes unidades,
funcionalmente autônomas e diretamente subordinadas ao Prefeito, segundo os
organogramas que serão definidos através de Decreto pelo Poder Executivo:
I.

Gabinete do Prefeito;

II.

Secretarias Municipais.

Art. 5º O Gabinete do Prefeito é composto por:
I.

Chefia de Gabinete;

II.

Secretaria Executiva do Gabinete;

III.

Coordenadoria de Gabinete

IV.

Departamento de Comunicação Social;

V.

Controladoria Interna;

VI.

Guarda Municipal;
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VII.

Procuradoria Jurídica

Art. 6º O Departamento de Comunicação Social será composta pela seguinte
unidade:
I.

Diretoria de Comunicação

Art. 7º A Procuradoria Jurídica é composta pela seguinte unidade:
I.

Procuradoria Geral;

Art.8º A Guarda Municipal será composta pela seguinte unidade:
I.

Chefe da Guarda Municipal;

Art. 9º A unidade de Controle Interno compõe-se por:
I.

Controladoria Geral do Município;

II.

Ouvidoria Geral do Município.

Art. 10º As Secretarias Municipais são:
I.

Secretaria de Planejamento e Inovação:

a)

Coordenadoria de Planejamento;

b)

Coordenadoria de Gestão Territorial e Regularização Fundiária;

c)

Coordenadoria de Projetos e Captação de Recursos;

d)

Coordenadoria de Gestão de Convênios;

II.

Secretaria de Administração dos Distritos:

a)

Coordenadoria de Gestão do distrito de Ibitupã;

b)

Coordenadoria de Gestão do distrito de Água Doce;
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III.

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo:

a)

Coordenadoria de Obras;

b)

Coordenadoria de Serviços Públicos;

c)

Coordenadoria de Transportes;

IV.

Secretaria de Finanças e Gestão:

a)

Coordenadoria de Tributos;

b)

Coordenadoria de Contabilidade;

c)

Coordenadoria de Gestão Pública;

d)

Coordenadoria de Recursos Humanos;

h)

Coordenadoria de Controle de Frota;

V.

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte:

a)

Coordenadoria de Cultura e Turismo;

b)

Coordenadoria de Esporte;

VI.

Secretaria da Saúde;

a)

Coordenadoria de Atenção Básica;

b)

Coordenadoria de Saúde Bucal;

c)

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Imunização;

d)

Coordenadoria de Combate a Endemias;

e)

Coordenadoria Administrativa do Hospital Anita Rodrigues Leal;

f)

Coordenadoria de Atendimento e Hotelaria do Hospital Anita Rodrigues Leal;

VII.

Secretaria de Desenvolvimento Social;

a)

Coordenadoria de Gestão do SUAS e Gestão Orçamentária e Financeira;
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b)

Coordenadoria de Proteção Social Básica e Especial;

c)

Coordenadoria do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;

d)
Coordenadoria do SCFV – Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos;

VIII.

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

a)

Coordenadoria de Meio Ambiente;

b)

Coordenadoria de Desenvolvimento da Zona Rural;

CAPITULO II
Disposições Finais e Transitórias
Art. 11 A estrutura organizacional estabelecida na presente Lei entrará em
funcionamento, gradativamente, na medida em que os órgãos que a compõem
forem sendo implantados, segundo a conveniência da Administração e a
disponibilidade de recursos.

Art. 12 O Prefeito Municipal complementará, na medida em que for necessária, a
estrutura básica estabelecida nesta Lei, criando ou extinguindo, por decreto,
unidades administrativas, funções e cargos.

Art. 13 Cargos de provimento em comissão são os cargos de confiança, de livre
nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

Art. 14 Para implantação da estrutura prevista nesta lei e sua adequação à Lei
Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado a promover as
transposições, transferências e remanejamentos de recursos conforme o disposto
na Constituição Federal, art. 169, inciso IV.
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Art. 15 Fica autorizado o Poder Executivo a praticar todos os atos necessários à
regulamentação desta Lei, editando os regimentos internos, através dos quais
serão estabelecidas as competências que complementarão a estrutura ora
estabelecida.

Art. 16 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 17 Com a publicação desta Lei ficam revogadas todas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ-BA, em 19 de Abril de 2021.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KGZFW2A0Y7O0HK2+9BPUJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

