
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 22.049. DE 13 DE AGOSTO DE 2018 .

Disciplina, no âmbito do Município de Coiatina, os

procedimentos relativos ao Simples Nacional, no

que se refere à fiscalização, ao indeferimento da

opção, à exclusão de ofício do Simples Nacional e

ao desenquadramento de ofício do SiMEi ]_

O Prefeito Municipal de Coiatina, no uso de suas

atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando a necessidade de disciplinar os

procedimentos inerentes ao Simples Nacional, aplicáveis às empresas situadas neste

Município, DECRETA:

CAPÍTULO i

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1° - Os procedimentos relativos ao Simples Nacional, no que se refere à fiscalização,

ao indeferimento da opção, à exclusão de ofício do Simples Nacional e Desenquadramento

de ofício do SÍMEI, regem-se pelo disposto na Lei Complementar 123/2006, pelas

Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional - CGSN e por este decreto.

CAPÍTULO li

DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

Artigo 2° - A Administração Tributária Municipal poderá indeferir a opção pelo Simples

Nacional realizada pelo contribuinte, quando verificada a ocorrência inequívoca de alguma

das hipóteses de vedação ao ingresso ao regime previstas pela Lei Complementar 123/2006,

em especial as listadas em seu artigo 17.

Artigo 3° - Da decisão que indeferir a opção pelo Simples Nacional caberá impugnação à

Junta de Recursos Fiscais no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência do

indeferimento.
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Artigo 4° - A impugnação de que trata o art. 3° será protocolada junto à Gerência de

Protocolo e Documentação e será instruída, no mínimo, com os seguintes documentos:

I  - petição, assinada pelo impugnante ou por seu representante legal, que apresentará os

motivos de fato e de direito pelos quais reputa indevido o indeferimento de sua opção pelo

Simples Nacional, acompanhada das respectivas provas;

II - contrato social, requerimento de empresário individual ou estatuto social acompanhado da

Ata de Eleição da atual diretoria, acompanhado de suas alterações ou última alteração

contratual consolidada;

III - procuração, caso a petição não seja assinada pelo representante legal da empresa;

IV - identidade do signatário da petição.

Artigo 5° - Da decisão administrativa de primeira instância caberá recurso voluntário para o

Conselho dos Contribuintes no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da

decisão.

Artigo 6° - Caso a decisão definitiva seja favorável ao sujeito passivo, o Fiscal de Rendas

providenciará a liberação da pendência junto ao Município de Colatina, em aplicativo próprio

disponível no Portal do Simples Nacional.

CAPÍTULO iii

Da Fiscalização e das Infrações e Penalidades do Simples Nacional

Artigo 7° - No caso de fiscalização de microempresas e empresas de pequeno porte,

optantes pelo Simples Nacional, serão adotados os procedimentos previstos na Resolução

CGSN 140/2018, em especial em seus artigos 85 a 99 e suas posteriores alterações.

Artigo 8° - Sem prejuízo da ação fiscal individual, a Administração Tributária poderá utilizar

procedimento de notificação prévia visando à autorregularização, que não constituirá início de

procedimento fiscal.

Artigo 9° - As notificações para regularização prévia poderão ser feitas por meio do Portal do

Simples Nacional, estipulando-se prazo para regularização de no mínimo 30 (trinta), a no

máximo 90 (noventa) dias, respeitando-se a complexidade da regularização necessária.
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CAPÍTULO IV

Da Exclusão de Ofício do Simples Nacional e do Desenquadramento do SIMEI

Seção I

Da Exclusão de Ofício do Simples Nacional

Artigo 10 - A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á

quando ocorrer uma das hipóteses listadas pelo artigo 29 da lei complementar 123/2006.

Artigo 11 - Da decisão que excluir de ofício a microempresa e a empresa de pequeno porte

optante pelo Simples Nacional caberá impugnação à Junta de Recursos Fiscais, no prazo de

30 (trinta) dias, contados da ciência do Termo de Exclusão.

Artigo 12 - A impugnação de que trata o art. 11 deverá ser protocolada junto à Gerência de

Protocolo, Instruída com os documentos que menciona o art. 4°.

Artigo 13 - Ocorrendo a retificação do Termo de Exclusão, o contribuinte será cientificado,

sendo-lhe devolvido o prazo para impugnação.

Artigo 14 - Da decisão administrativa de primeira instância caberá recurso voluntário para o

Conselho dos Contribuintes no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da

decisão.

Artigo 15 - Ocorrendo decisão administrativa definitiva pela exclusão de ofício da empresa

optante, o Fiscal de Rendas realizará os respectivos registros no Portal do Simples Nacional.

Artigo 16 - No caso de fiscalização de empresa que tenha efetuado recolhimento de ISS por

meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS, relativo à competência

abrangida pela exclusão retroativa do Simples Nacional, ou à competência em que realizou tal

recolhimento embora estivesse na condição de não optante, o Fiscal de Rendas deverá

adotar os seguintes procedimentos:

i - se for o caso, lavrar o Auto de Infração relativo às competências em que foram efetuados

os recolhimentos por meio de DAS, abatendo-se os valores recolhidos a título de ISS; e
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II - providenciar, no Portai do Simpies Nacionai, o bloqueio dos pagamentos de iSS referentes

às competências objeto de autuação, para evitar a utilização indevida dos valores em

compensação .

Parágrafo Único - Na hipótese em que os valores de iSS recolhidos por meio de DAS não

estiverem disponibilizados para bloqueio no Portai, será lavrado o Auto de Infração, com o

respectivo abatimento, e expedido Ofício à Receita Federai do Brasil a fim de que aquele

órgão efetive o referido bloqueio.

Seção II

Do Desenquadramento de Ofício do SIMEI

Artigo 17-0 desenquadramento de ofício do SIMEI dar-se-á quando:

I - verificada a falta de comunicação obrigatória de que trata o art, 18-A, § 7°, incisos ii e iii da

lei complementar 123/2006;

ii - for constatado que o empresário não atendia ás condições para ingresso no Simel,

previstas no art. 100 da Resolução CGSN 140/2018, ou que ele tenha prestado declaração

inverídica no momento da opção pelo SImei, nos termos do § 2° do art. 102 da referida

resolução, hipótese em que os efeitos do desenquadramento retroagirão á data de ingresso

no Regime.

Parágrafo Único - o desenquadramento do SIMEI não implica, necessariamente, exclusão

do Simpies Nacionai, salvo se o desenquadramento se der por hipótese própria de exclusão.

Artigo 18 - Apiicam-se as disposições da seção i deste capítulo ao contencioso fiscal

administrativo relativo ao desenquadramento do SIMEI, hipótese na qual será lavrado o

Termo de Desenquadramento do SIMEI, em substituição ao Termo de Exclusão do Simpies

Nacionai.

CAPÍTULO V

DA RESTITUIÇÃO E DA COMPENSAÇÃO

Artigo 19 - As restituições e compensações de ISS por recolhimento indevido ou a maior

através do Simpies Nacional serão efetuadas diretamente pelo Município, observando o

previsto nos artigos 128 a 132 da Resolução CGSN 140/2018.
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CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 20 - As comunicações mencionadas neste decreto, exceto às relacionadas ao MEi,

poderão ser realizadas por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional,

respeitando-se a regra de contagem de prazos estabelecida pelo artigo 122 da Resolução

CGSN 140/2018.

Artigo 21 - Informações específicas sobre a utilização das ferramentas disponibilizadas no

portai "Entes Federados", serão esclarecidas por meio dos manuais e comunicados

disponibilizados pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Artigo 22 - Os termos de exclusão do Simples Nacional, de Desenquadramento do SIMEI e

de autor regularização serão lavrados conforme modelos anexos a este decreto.

Artigo 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 13 de agoéto dq'^18.

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de ColatirjaTN^ep 13 de agosto de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

efeito Municipal
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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL

Com fundamento nos artigos 29, § 5°, e 33 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006, no artigo 83, III da Resolução CGSN 140, de 22 de Maio de
2018, e no Decreto xxxx de 2018, fica o contribuinte a seguir identificado excluído do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, exclusão
que abrangerá todos os estabelecimentos da empresa. O contribuinte poderá
protocolar impugnação ao Termo de Exclusão, mediante petição dirigida á Junta de
Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência deste termo. Não
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havendo impugnação, a exclusão se tornará efetiva a partir da data de início dos
efeitos informada neste termo, conforme previsto na Lei Complementar 123.

roENTIFICAÇAO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal: CNPJ:

Razão social:

Motivo da Exclusão:

Data do fato motivador: Data de efeito da exclusão:

Fundamentação legal:

Informações complementares:

Pelo exposto, fica o sujeito passivo acima identificado, intimado da sua exclusão de ofício do Simples Nacional,
facultada a impugnação no prazo de 30 dias, contados da ciência desde comunicado.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Nome:

Cargo/fiinção:
Matrícula:

Assinatura:

Colatina, de , de

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TERMO DE DESENQUADRAMENTO DO SIMEI

Com fundamento nos artigos 18-A, § 8-, e 33, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006, no artigo 83, III da Resolução CGSN 140, de 22 de Maio de
2018, e no Decreto xxxx de 2018, fica o contribuinte a seguir identificado
desenquadrado do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos
Abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor Individual. O
contribuinte poderá protocolar impugnação ao Termo de Desenquadramento,
mediante petição dirigida à Junta de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias.
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contados da ciência deste termo. Não havendo impugnação, o desenquadramento
se tornará efetivo a partir da data de inicio dos efeitos informada neste termo,
conforme previsto na Lei Complementar 123.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal: CNPJ:

Razão social:

Motivo da Exclusão:

Data do fato motivador: Data de efeito da exclusão:

Fundamentação legal:

Informações complementares:

Pelo exposto, fica o sujeito passivo acima identificado, intimado de seu desenquadramento de ofício do SlMEl,
facultada a impugnação no prazo de 30 dias, contados da ciência deste comunicado.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Nome:

Cargo/fiinção:
Matrícula:

Assinatura:

Gelatina, de , de

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

AVISO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal: CNPJ:

Razão Social:

Senhor Contribuinte,
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Tendo em vista a irregularidade identificada, estamos concedendo-lhe a
oportunidade para realizar a regularização da irregularidade apontada até xx/xx/xx.

A partir de xx/xx/xx, caso não tenha realizado a regularização da situação apontada,
estará o contribuinte sujeito à exclusão do simples nacional, além de possível
representação ao Ministério Público para apuração de eventuais crimes contra a
ordem tributária.

roENTIFICAÇAO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Nome:

Cargo/função:
Matrícula:

Assinatura:

Gelatina, de , de
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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL

Com fundamento nos artigos 29, § 5°, e 33 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006, no artigo 83, III da Resolução CGSN 140, de 22 de Maio de 2018, e no
Decreto xxxx de 2018, fica o contribuinte a seguir identificado excluído do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, exclusão que abrangerá todos os
estabelecimentos da empresa. O contribuinte poderá protocolar impugnação ao Termo de
Exclusão, mediante petição dirigida à Junta de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da ciência deste termo. Não havendo impugnação, a exclusão se tornará
efetiva a partir da data de início dos efeitos informada neste termo, conforme previsto na Lei
Complementar 123.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal; CNPJ:

Razão social:

Motivo da Exclusão:

Data do fato motivador: Data de efeito da exclusão:

Fundamentação legal:

Informações complementares:

Pelo exposto, fica o sujeito passivo acima identificado, intimado da sua exclusão de ofício do
Simples Nacional, facultada a impugnação no prazo de 30 dias, contados da ciência desde
comunicado.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Nome:

Cargo/função:
Matrícula:

Assinatura:

Colatina, de , de

Av. Ângelo GlubertI, 343 - B" Esplanada - Colatina/ES
CEP: 29.702-902 - TEL/FAX: (27) 3177-7004



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TERMO DE DESENQUADRAMENTO DO SIMEI

Com fundamento nos artigos 18-A, § 82, e 33, da Lei Compiementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006, no artigo 83, III da Resolução CGSN 140, de 22 de Maio de 2018, e no
Decreto xxxx de 2018, fica o contribuinte a seguir identificado desenquadrado do Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional,
devidos pelo Microempreendedor Individual. O contribuinte poderá protocolar impugnação ao
Termo de Desenquadramento, mediante petição dirigida à Junta de Recursos Fiscais, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência deste termo. Não havendo impugnação, o
desenquadramento se tornará efetivo a partir da data de início dos efeitos informada neste
termo, conforme previsto na Lei Complementar 123.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal; CNPJ:

Razão social:

Motivo da Exclusão:

Data do fato motivador: Data de efeito da exclusão:

Fundamentação legai:

Informações complementares:

Pelo exposto, fica o sujeito passivo acima identificado, intimado de seu desenquadramento
de ofício do SIMEI, facultada a impugnação no prazo de 30 dias, contados da ciência deste
comunicado.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Nome:

Cargo/função:
Matrícula:

Assinatura:

Colatina, de , de,
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ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

AVISO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal: CNPJ:

Razão Social:

Senhor Contribuinte,

Tendo em vista a irregularidade identificada, estamos concedendo-lhe a
oportunidade para realizar a regularização da irregularidade apontada até xx/xx/xx.

A partir de xx/xx/xx, caso não tenha realizado a regularização da situação apontada,
estará o contribuinte sujeito à exclusão do simples nacional, além de possível
representação ao Ministério Público para apuração de eventuais crimes contra a
ordem tributária.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Nome:

Cargo/função:
Matrícula:

Assinatura:

Gelatina, de , de.
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