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LEI N9 353/2021
"DISPOE

SOBRE

PROGRAMA

DE

RECUPERActo FISCAL DO MUNIcipIO E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

HAROLDO NAVES SOARES, Prefeito do Municipio de Campos Verdes,

Estado de Goias, no uso de suas atribui¢6es e nos termos da Lei Organica do
Municl'pio, encaminha o seguinte Projeto de Lei para apreciac5o e delibera¢ao da

Cf mara de Vereadores do Municipio:

Art. 19 - Fica instituido no Municipio decampos Verdes, o Programa de Recuperagao
Fiscal -REFIS, nos termos desta, que se destina a promover a regularizacao de credito

e,

incrementar o

ingresso de receitas municipais decorrentes de d6bitos de

contribuintes, pessoas fl'sicas e juridicas, relativos a lpTU(lmposto Predial e Territorial

urbano), lTU(lmposto Territorial Urbano), lss (lmposto Sobre Servicos de Qualquer

Natureza), taxas, Contribui€6es e Melhoria.

Art, 29 0 Refis a que se refere o artigo 19 desta lei faculta ao contribuinte a
responsabilidade de liquidar seus debitos tributarios, com reduE5o de ate 100% (cem

por cento) das multas e dos juros morat6rios, com adesao ao programa ate 28 de
maio, e pagamento em parcela tlnica ate o dia 31 de maio de 2021.
I -Desconto de 95% (noventa e cinco por cento) sobre as multas e juros morat6rios da
divida lancada para parcelamento em ate3 (tres) vezes.
11 -Desconto de 90% (noventa por cento) sobre as multas e juros morat6rios da divida

lancada para parcelamento em at66 (seis) vezes.
Ill - Desconto de 80% (oitenta por cento) sobre as multas e juros morat6rios da divida
lancada para parcelamento em ate 10 (dez) vezes.

IV - Desconto de 70% (setenta por cento) sobre as multas e juros morat6rios da divida
lancada para parcelamento em ate 15 (quinze) vezes.

V - Desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre as multas e juros morat6rios da
divida lan€ada pal.a parcelamento em ate 20 (vinte) vezes.

Paragrafo l)nico -o valor minimo de cada parcela nao podera ser inferior a R$ 50.00
(cinquenta) reais mensais.

Art. 39 -Nao incluem nos descontos do artigo anterior:
I - Corre¢ao monetaria do d6bito pelo lNPC;

Pardgrafo Unico - Em se tratando de quita¢5o de cr6dito tribut5rio cujos processos se
encontrem em fase de execucao fiscal devera ser ouvida a Assessoria Juridica do
Municrpio, para efeito de calculo das eventuais custas processuais.

#/.#

All. 4LO -Constitui caiisa para exclus5o do contribuinte do REFIS, com a conseq

revogifeEOQarpae§iIAdes: s/n -Centro -CEP 76.515-ooo -Campos verdes Fones: (62) 3351-6512 / 3351-6737
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I - o atraso no pagamento de 02 (duas) parcelas consecutivas ou quatro parcelas

alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo Programa de Recuperacao de
Credito;

11 - o descumprimento dos termos da presente Lei ou de qualquer intima¢5o ou

notifica¢5o efetuada no interesse de seu cumprimento;
Ill -a decreta¢ao da falencia do sujeito passivo, quando pessoa juridica;

lv -a cis5o, fus5o, incorpora¢ao ou transforma€ao da pessoa juridica, exceto se a nova
sociedade ou a incorporadora permanecerem estabelecidas no Municipio e assumirem
a responsabilidade solidaria ou nao do REFIS;

V -a pratica de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informac6es, a dirimir

ou subtrair receita do contribuinte optante.
Paragrafo tinico - A exclusao das pessoas fisicas e juridicas do REFIS Municipal

implicara na exigibilidade imediata da totalidade do credito confessado e ainda n5o

pago e, se for o caso, automatica execu¢ao do d6bito ou continuidade da divida ja
ajuizada, restabelecendo-se, em relac5o ao montante nao pago, os acr6scimos legais

na forma da legislacao aplic5vel a €poca da ocorrencia dos respectivos fatos geradores.

Art. 59 - Finalizada a vigencia desta lei ou excluindo o contribuinte do programa,

implicara a exigibilidade imediata da totalidade do cr6dito tribufario na n5o pago,
restabelecendo-se em sua totalidade, os acr6scimos legais na forma da legisla¢5o
vigente a 6poca da ocorrencia dos respectivos fatos geradores.

Art. 69 -Os beneficios de que trata esta lei alcansar5o os d6bitos inscritos ou nao na
Divida Ativa, ajuizados ou nao, parcelados ou n5o, dos dltimos 5 (cinco) ano, cuja causa
do inadimplemento refira-se a cobranca de impostos, lpTU, lTU, lss e Taxas de Servi¢os

diversos, inclusive os apurados nas ac6es fiscais em curso.

Art. 79 -0 nao cumprimento do acordo, ou seja, o n5o pagamento do d6bito dentro do
prazo estipulado no art. 29 desta lei implicara a perda do beneficio.

Art. 89 - A fruigao dos beneficios contemplados por esta lei nao confere direto a

restitui¢5o ou compensac5o de import§ncia paga, a qualquer titulo.
Art.

99 - Os cr6ditos tributarios

langados de offcio,

decorrente de

infrac6es

comprovadamente praticadas com dolo, fraude ou simula¢5o, cuja exigibilidade n5o

esteja suspensa, as reduc6es a que se refere a art. 29 desta lei, ser5o concedidas
integralmente, exceto a multa infracional que sera reduzida pela metade.
Art. 10 -A ades5o ao REFIS implica:

I - na confissao irrevogavel e irretrafavel dos d6bitos fiscais;
11 -na expressa rent]ncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bern

como desistencia dos ja interpostos, relativamente a materia cujo respectivo debito
queira parcelar;
Ill - na ciencia acerca dos executivos fiscais e respectivos valores, nas hip6teses de

ac6es AS.q£ENf#sfiwitfr¥Cente%entro -cEp 76.51 5-ooo -Campos Verdes -Go.
Fones: (62) 3351-6512 / 3351 -6737
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lv -aceitagao plena e irretrat5vel de todas as condi€6es estabelecidas;

V -no compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercicio corrente;
Vl -n5o atraso no pagamento de parcelas do REFIS de exercicios anteriores.

Art.11 -0 requerimento de adesao devera ser apresentado:
I -por meio de formulario pr6prio;

11 - distinto para cada tributo, com discrimina€5o dos respectivos valores e ntlmeros

das ag6es executivas, quando existentes;
Ill -assinado pelo devedor ou seu representante legal com poderes especiais e;
lv -instrufdo com:

a) comprovante de pagamento das custas judicial e honorario, no caso de execucao
fiscal;

b) c6pia do Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterac6es que permitam
identificar os responsaveis pela gestao da empresa;

c) instrumento de mandato.
Paragrafo tlnico -0 Contribuinte que possuir acao judicial em curso, na qual requer o

restabelecimento de sua opc5o ou a sua reinclusao em outros parcelamentos, devera,
como condic5o para valer-se das prerrogativas desta Lei, desistir da respectiva a¢5o
judicial ou administrativa e renunciar a qualquer alegacao de direito sobre a qual se
funda a referida ac§o, protocolando requerimento de extin¢ao do processo com

resolu¢ao do m6rito, nos termos da alinea ''c" inciso Ill do artigo 4879 do C6digo de
Processo Civil -CPC, no ato da adesao do parcelamento do REFIS.

Art. 12 - 0 Programa instituido por esta Lei deve ser coordenado e executado pela

Secretaria de Financas, ficando a seu titular autorizado a baixar os atos necess5rios a
sua plena execuc5o.
Art. 13 - As situac6es preteritas relacionadas de cr€ditos tributarios em geral que

carecem de decisao para suas definic6es, serao resolvidas sob a egide desta lei.

Art. 14 -0 prazo para adesao ao programa encerra-se no dia 28 de maio de 2021

ernentes as
de carater

Art. 15 - Os efeitos da presente lei passam a integrar as disposic6es
metas fiscais, no que tange a renl]ncia de receitas e despesas obri
continuado, prevista na Lei de Diretrizes Orcamentarias, para o Exer

Art. 16 -Esta lei entra em vigor n

de 2021.

ata de sua publicac5o, revoga

em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MU

L DE CAMPOS VERDES, A

8 DIAS

MEs DE

MAIO DE 2021.
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