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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 015/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021

•IiNSTiTul   0   PROGRAMA   DE   REcupERAeAO   FiscAL   -   REFis   2021,   NO

MUNIcipIO DE IPORANGA-SP E DA OuTRAS PROVIDE CIAS.„

ALESSANDR0  MENDES RODRIGUES,  Prefeito do  Municfpio de  lporanga,  Estado

de Sao Paulo, no uso de suas atribuic5es legais,

FAZ  SABER  que   a  Camara  Municipal   de   lporanga  aprovou   e   ele   promulga  e

sanciona a presente lei:

DA INSTITulcAO DO REFIS MUNICIPAL

-  .ii   ,   E

Art.  10 - Fica instituido  no Municfpio de  lporanga/SP,  o  Programa de  Recuperaeao

Fiscal do Municipio de  lporanga -REFIS  MUNICIPAL -destinado a promover o  parcelamento

dos  creditos  tribufarios  e   nao  tributarios,   devidos   para  com   a  Fazenda  Pdblica  Municipal

vencidos  ate  31  de  DEZEMBRO  de  2020,  decorrentes  de  d6bitos  de  pessoas  fisicas  ou

jurfdicas com sede ou nao no Municipio.

Pafagrafo  Onico -  0  parcelamento  dos  cr6ditos  nos  termos  desta  lei  devera ser

efetuado, por opeao do requerente:

a) Em ate 60 (sessenta), 48 (quarenta e oito), 36 (trinta e seis) ou 24 (vinte e quatro)

prestap6es  mensais  e  sucessivas,  atualizadas  mensalmente  pela variaeao  positiva do  lGP-M
apurado  pela  Fundapao  Getdlio  Vargas,  a partir do  mss  subsequente  ao  da formalizaeao  do

parcelamento;

b) Em ate 12 (doze) ou 06 (seis) prestap6es fixas mensais e sucessivas.
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Art.   2°  -   Para   os   efeitos   desta   lei   entende-se   por  cfeditos  tributarios   e   nao

tributarios,   os  valores  inscritos  ou   nao  em  divida  ativa,   constitufdos  ou   nao,   em  fase  de

cobranea  administrativa  ou  judicial,  a  respeito  dos  quais  nao  haja  qualquer  pendencia  de

defesa   administrativa   ou   de   recurso   judicial,    inclusive   os   que   tenham   sido   objeto   de

parcelamento anterior nao integralmente quitado,  alnda qile cancelado por falta de pagamento
e,  tratando-se  de  cr6ditos  originalmente  exigiveis  em  prestaeao,  somente  aqueles  totalmente

vencidos.

§  1° -  Havendo defesa  administrativa4 ou  recurso judicial  o  sujeito  passivo  devera

desistir expressamente e de forma irrevogavel da impugnapao ou  do recurso interposto,  ou da

acao judicial proposta, e r6nunciar a quaisquer alegap6es de direito sobras as quais se fundam

os   referidos   processos   administi.ativos   e   a?6es   judiciais,   relativamente   a   materia   cujo

respectivo debito queira parcelar.

§  2?  -  Os  lan?amentos  referentes  as  multas  de  origem  tributaria,  vinculadas  as

rubricas representativas das receitas: multas sobre impostos mobiliarios e multas por infra?ao a

legislapao fiscal, poderao ser parcelados antes da data de vencimento,  observados os demais

dispositivos constantes desta lei.

rt. 3o -0 REFIS nao alcanga d6bitos:

I. De 6rgaos da administrapao pdblica indireta, das fundap6es e das autarquias;

11. De pessoas juridicas cindidas a partir de 31 de dezembro de 2006;

Ill.  Vinculados  as  rubricas;  preeos  pdblicos  pela  utilizaeao  de  outros  bens  m6veis;

concessao dos servieos de transporte coletivo; pre?o pdblico pelo fornecimento de outros bens;

preco  pt]blico  pela  apreensao  de  mercadorias,   materiais,  veiculos,   etc;   preeo  ptlblico  pelo

dep6sito de mercadorias, materiais, veiculos, etc; multas por infraeao a legislapao de transporte

coletivo; multas por infraeao a legislapao de transito;  indenizae6es e alienaeao de bens im6veis

vinculados a precat6rios.

lpoRANGA-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANCA -CAPITAL DAS CAVERNAS
Praca Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, lporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 -lnscr. Estadual lsenta

(15) 3656-9830 I adm@iporanga.sp.gov.br I www.iporanga.sp.gov.br

Pafagrafo Onico - Coexistindo em  uma mesma cobran?a rubricas de  receitas cujo

parcelamento   e   permitido   e   outras   em   que   ele   e   vedado,   o   pagamento   podefa   ser
desmembrado para os efeitos desta lei.

CApiTULO 11

DO PEDIDO DE PARCELAMENT

Art.  4° -  0  ingresso  no  REFIS  dar-se-a  por  opeao  do  requerente,  que  fa fa jus  a

regime es

dias, a

ecial de consolidaeao, parcelamento dos debitos.

§ 1° - 0 parcelamento a que se refere o artigo 1° devera ser requerido em ate 180

a promulgapao desta lei.

2° - 0 pedido de parcelamento devera ser formalizado pelo pr6prio sujeito passivo

ou representante legal,  no

de pessoa juridica.

§30-

caso de pessoa fisica, ou pelo s6cio ou representante legal, no caso

o  caso  de  pessoa juridica,  o  pedido  devera  ser  formulado  em  name  do

estabelecim6nto matriz.

§ 4° - Existindo parcelamentos concedidos sob outras  modalidades sera admitida a

transferencia  dos  saldos   remanescentes   para  a  modalidade   prevista   nesta   lei,   mediante

requerimento, observando o prazo previsto no § 1° deste artigo.

§ 50 - 0 parcelamento concedido nos termos desta lei independera de apresentaeao

de garantia ou arrolamento de bens,  mantidas aquelas decorrentes de debitos transferidos de

outras modalidades de parcelamentos ou de execueao fiscal.

§ 60 - Em se tratando de d6bito ajuizado, sera ouvida,  antes da decisao,  a Unidade

competente da Secretaria dos neg6cios Juridicos.

lpoRANGA-SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA -CAPITAL DAS CAVERNAS
Prapa Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, lporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 -lnscr. Estadual lsenta

(15) 3656-9830 I adm@iporanga.sp.gov.br I www.iporanga.sp.gov.br

§ 7° - Tratando-se de  pessoa juridica,  o  requerimento de  parcelamento devefa ser

obrigatoriamente  instruido  com  a  dec]ara?ao  da  ;;ceita  bruta  dos  dltimos  6  (sejs)  meses,

firmada pelo s6cio ou representante legal.

CApiTULO Ill

DA CONSOLIDACAO DOS DEBITOS E DO TERM0 DE COMPROMISSO

Art. 5° -A consolidaeao dos d6bitos tera por base a data da formaliza¢ao do pedido

de parcelamento e resultara:

I. Se requerido em ate 60 (sessenta) prestae6es: da soma do principal, da multa, dos

juros de  mora,  da atualizaeao monetaria e dos  honorarios advocatfoios (quando em  cobranea

11.  Se requerido em ate 48 (quarenta e oito) presta?6es:  da soma do principal,  de  50

%  (cinquenta)  por cento  da  multa,  de  90  %  (noventa)  por cento  do  montante  acumulado  dos

juros de

jridicia,);

atualizapao  monetaria e dos  honofarios advocatfcios  (quando em cobranea

Ill.  Se  requerido em  ate 36  (trinta e seis)  prestap6es:  da soma do  principal,  de 40%

(quarenta)  por cento da multa,  de 60% (sessenta)  por cento do  montante acumulada de juros
de   mora,   da  atualizaeao  monetaria  e  dos   honofarios  advocatfoios  (quando   em  cobranea

judicia,);

lv.  Se  requerido  em  ate  24  (vinte  e  quatro)  prestap6es:  da  soma  do  principal,  de

20% (vinte)  por cento da multa,  de 300/o (trinta)  por cento do montante acumulada de juros de

mora, da atualizapao monetaria e dos honorarios advocaticios (quando em cobranea judicial);

V. Se requerido em ate 12 (doze) prestap6es: da soma do principal, de 150/o (quinze)

por  cento  da  multa,  de  20%  (vinte)  por  cento  do  montante  acumulada de juros  de  mora,  da

atualizapao monetaria e dos honorarios advocaticios (quando em cobranca judicial);
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Vl. Se requerido em ate 6 (seis) prestap6es: da soma do principal, de 10% (dez)  por

cento  da  multa,   de  10%  (dez)  per  cehto  do  mon[ante  acumulada  de  juros  de  mora,   da

atualizaeao monetaria e dos honorarios advocaticios (quando em cobranea judicial);

Vll.  Se  pago  a  vista:  o  d6bito  tributario  ou  nao  tributario  principal,  acrescido  tao

somente dos honofarios advocatfcios (quando em cobranea judicial).

Paragrafo Onico - no caso de parcelamento de d6bito fiscal em cobranea judicial, o

devera pagar avista os emolumentos e demais encargos legais e judiciais.

Art.  6°.-Consolidado a  d6bito,  o sujeito  passivo assinara o correspondente Termo

de Compromisso e confissao de divida.

CApiTUL0 lv

DAS PRESTAC6ES E DE SEU PAGAMENTO

Art. 7° - 0 montante de cada parcela nao podefa ser

I.  Em se tratando de pessoa fisica,  urn sessenta avos;  urn quarenta e oito avos; urn

trinta  e  sets  avos;  urn  vinte  e  quatro  avos;  urn  doze  avos  ou  urn  sexto  do  total  do  d6bito

consolidado, conforme opcao do requerente,  nao podendo resultar em valor inferior a R$ 30,00

(trinta reais);

11. Em se tratando de pessoa juridica:

a)  Para as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  o  maior valor  entre  urn

sessenta avos; urn quarenta e oito avos; urn trinta e seis avos; urn vinte e quatro avos; urn doze

avos  ou  urn  sexto  do  total  do  d6bito  consolidado,   conforme  opeao  do  requerente,  e  tres

d6cimos por cento da receita bruta auferida no mss imediatamente anterior ao do vencimento

da parcela, nao podendo ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para as microempresas e R$

120,00 (cento e vinte reais) para as empresas de pequeno porte;
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b)  Para  as  demais  pessoas  juridicas,  o  maior  valor  entre  urn  sessenta  avos;  urn

quarenta e oito avos; urn trinta e seis avos; urn vinte e quatro avos; urn doze avos ou urn sexto
do total do debito consolidado, conforme opcao do requerente, e urn inteiro e cinco d6cimos por

cento da receita bruta auferida no  mes  imediatamente  anterior ao  do vencimento  da parcela,

nao podendo ser inferior a R$ 150,00 (cento e cinquenta r

Pafagrafo  t]nico  -  para  os  efeitos  desta  lei,  o  porte  da  empresa  dar-se-a  nos

termos da classificaeao federal.

Art. 8° -As prestap6es vencerao no altimo dia dtil de cad

ser paga no pr6prio mss da formalizacao do pedido.

mss, devendo a primeira

A     Art.  9° - Consolidado o  d6bito e firmado  o Termo  de  Compromisso  nos termos dos

artigos 50 e 60 desta lei  e  havendo  altera?ao  na classificacao  do  porte  da empresa,  devera o

requerente solicitar a readequaeao do valor das parcelas,  apresentando declaraeao da receita

brute que comprove a reclassificapao da empresa, nos termos do § 70 do Artigo 4o.

CAPITULO V

DO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO

Art. 10 -0 parcelamento sera cancelado automaticamente, nas hip6teses de:

I.   Inadimplencia,  por  tres  meses  conseciitivos  ou  seis  meses  alternados,  o  que

primeiro ocorrer,  relativamente a qualquer dos d6bitos abrangidos pelo REFIS;

11.  Decretaeao de falencia, extin¢ao, liquidapao, ou cisao da pessoa juridica;

111.   Propositura  de   qualquer   medida  judicial   ou   extrajudicial   relativa  aos   debitos

objetos do REFIS;
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IV.  Pfatica de  qualquer  procedimento  tendente  a subtrair  receita do  requerente  do

REFIS, mediante simulaeao de ato, devidamente apurado pela Unidade competente;

Vl. Infraeao de qualquer das normas estabelecidas nesta Lei.

Pafagrafo    Onico    -   0    parcelamento    podera   ser   cancelado    por   despacho

fundamentado  da Secretaria  de  Finaneas,  independente  do  disposto  no  "caput"  deste  artigo,

nos casos de altefaeao ou cancelamento dos d6bitos objeto do parcelamento.

1 -  0  cancelamento  do  parcelamento  requerido  nos  termos  da presente  Lei

independera otificaeao pr6via ao sujeito passivo e implicara:

a   imediata   execueao  judicial   dos   d6bitos   que   nao   foram   extintos   com   o

pagamento das prestae6es efetuadas e ou envio  para protesto extrajudicial e,  encontrando-se
o  d6bito  ein  execu€ao  fiscal]   em  prosseguimento  da  a¢ao  judicial,   independentemente  de

qualquer outra p

ll.N

videncia administrativa;

ilao judicial  ou  na execu?ao  hipotecaria do  im6vel  que  garanta os  d6bitos

vinculados ao im6vel do requerente;

111.  No  restabelecimento.  em  relaeao  ao  montante  nao  pago,  dos  acr6scimos  legais

plicavel a 6poca dos vencimentos dos debitos originais;

lv.    No   impedimento   para o   sujeito   passivo   beneficiar-se   de   qualquer   outra

modalidade de parcelamento ate 31 de dezembro de 2022.

CApfTULO VI

DAS DISPOSI¢6ES GERAIS

Art.  12 - 0  ingresso  no  REFIS  2021  dar-se-a,  por opeao  do  contribuinte,  que fara

jus  a  este  regime  especial  de  consolidacao  de  debitos  incluidos  no  Programa,  sujeitando  o
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optante  aos efeitos  previstos  no  artigo  174,  paragrafo  tlnico  do  C6digo  Tributario  Nacional,  no

artigo 202, inciso Vl do C6digo Civil e nas seguintes condie6es:

I. Confissao irrevogavel e irretratavel dos d6bitos constantes do REFIS.

11.  Aceitaeao  plena  e  i

Complementar;

ogavel  de  todas  as  condie6es  estabelecidas  nesta  Lei

Ill.  Desistencia expressa e irrevogavel de todas e quaisquer modalidades de ae6es,

defesas, impugnap6es, embargos a execueao e recursos administrativos ou judiciais existentes

com   rela?ao   aos  d6bitos   consolidados,   renunciando   ao   direito   em   que  se   funda  a  sua

pret?nsao;

lv.  Na autorizacao de acesso irrestrito, pela Secretaria de Administraeao e Finaneas

do Municfpio de  lporanga,  as informa?6es relativas a sua movimentapao financeira, ocorrida a

partir da data de'opeao pelo REFIS, se pessoa juridica;

V.   No  acompanhamento  fiscal  especifico,   com  fornecimento  peri6dico,   em  meio

magn6tico de'dados inclusive os indicadores de receitas, se pessoa juridica;

I.  No  pagamento  regular  e  tempestivo  das  parcelas  do  d6bito  consolidado,  bern

assim  dos  tributes  e  demais  receitas  municipais  decorrentes  de  fatos  geradores  ocorridos

posteriormente a Side dezembro de 2020;(

VIl.  Na manuteneao automatica dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal

e das garantias prestadas judicial ou extrajudicialmente,

§ 1° -A concessao dos beneffoios previstos nesta Lei Complementar:

I.  Nao dispensa,  na hip6tese de d6bitos inscritos em  divida ativa,  o  pagamento das

custas e dos emolumentos judiciais e, ainda, os honorarios advocaticios;
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11.   Nao   autoriza   a   restituicao,   no   todo   ou   em   parte,   de   importancia   recolhida

anteriormente ao inicio da vigencia desta Lei Complementar;

111.  0  deferimento  de  pedido  de  parcelamento  de  debito  em  cobranea judicial  nao

importa  em  novapao,  transngao  `ou  no  levantamento  ou  extincao  da  garantia  ofertada  em

execueao  judicial,  a  qual  ficafa

requerido.

judicial  em  q

ate  o  termino  do  cumprimento  do  parcelamento

uandow se  tratar  de {rdditoim  execuEao  fiscal

a  Municipalidade  conste  no polo  ativo  da apao,  os
extintos   ap6s   a,confirmapao   do   pagamento   total   do   cr6dito,

deve ser recolhido diretamente

ou  discutido  em  processo

processos \somente serao
honorarios   e   das   custas

ao Poder Judiciario.

-0 disposto nos incisos lv e V do caput deste artigo aplica-se, exclusivamente,

perfodo em que a pessoa jurfdica permanecer no REFIS.

Art. 13 -A Secretaria Municipal de Administraeao e Finan¢as de lporanga editafa as

normas regulamentares necessarias a execueao do REFIS.

Art.   14  -   Os   pagamentos   efetuados   no   ambito   do   REFIS   serao   amortizados

proporcionalmente, tendo por base a relaeao existente,  na data-base da consolidaeao,  entre o
valor consolidado de cada

Art. 15 - Est,

tributo,  incluido no Programa e o valor total parcelado.

i entrara em vigor na data de sua publicaeao e sera regulamentado

no que couber, por Decreto, revogando eventuais disposie6es em contrario.
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MENSACEM DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 015/2021

DE 11 DE MAIO DE 2021

JuSTIFICATIVA

Encaminhamos  para  aprecia?ao  e  aprova?ao  dessa Casa  Legislativa  o  Projeto  de

Lei Complementar que "lnstitui o Programa de Recuperaeao Fiscal - REFIS 2021,  no Municfpio

Q ap§nso Projeto de Lei tern por objeto instituir o Programa de  lncentivo  Fiscal  para

Pagamento de  Divida Ativa - REFIS,  para regularizapao dos creditos tributarios e cfeditos de

natureza nao tributaria das pessoas ffsicas e juridicas vencidos ate 31 de dezembro de 2020.

0  presente  Projeto  de  Lei  Complementar,  nada  mais  6,  do  que  a  reedieao  dos

programas anteriores, com algumas poucas alterap6es.

A   iniciativa  em   instituir   novamente   o   REFIS,   decorre   de   indmeros   pedidos   de

Contribuintes, do resultado dos programas anteriores e, da necessidade dos cofres pablicos,

0  F2EFIS  6  urn  programa  ben6fico  nao  apenas  ao  Contribuinte,  mas  tambem  aos

cofres  pdblicos,  na  medida em  que  oferece  as  condig6es  reals  e  indispensaveis  para  que  o

Contribuinte   possa   efetivamente   honrar   os   seus   compromissos,    permitindo   inclusive   a

recuperapao  de  pagamentos  de  empresas  inadimplentes,  estabelecidas  em  nosso  municipio,

como  tamb6m,  condic6es  de  a  Administraeao  investir  ainda  mais  e,  de  forma  imediata  em

educapao e sadde e demais areas.

A concessao do beneficio, nao fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e,  nao afeta as

metas de resultados fiscais previstas.

lpoRANGA-SP 1o'11®



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA -CAPITAL DAS CAVERNAS
Praea Padre Caiaffa, n. 70, Centro, CEP 18330-000, lporanga-SP

CNPJ/MF 46.634.283/0001-24 -lnscr.  Estadual lsenta

(15) 3656-9830 I adm@iporanga.sp.gov.br I www.iporanga.sp.gov.br

0  Municipio tern adotado  e,  continuara a adotar  medidas  compensat6rias  exigidas

pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nao  podemos  deixar  de  lembrar,  que  o  REFIS  6  urn  projeto  importante  para  as

finaneas municipais,  na medida em que faz ingressar nos cofres ptlblicos, recursos que muitas

das vezes, estao presos entre as paginas frias de processos judiciais.

0  REFIS 6  uma form in instrumento,  que  a Administracao  Pdblica tern,  seja de

nivel Federal,  Estadual ou4 Municipal,  para melhor gerir suas receitas pr6prias e, efetivamente e

utilizado nao apenas pela Administrapao Federal e  Estaduais, como tamb6m, por grande parte

dos Municf

Certo da compreensao desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente Projeto de

Lei Complementar, requerendo seja dado ao mesmo tramitapao em regime de urgencia.
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