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PROJETO DE LEI Nº 012/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019 

 

Dispõe sobre a instituição do Programa para 

Recuperação Fiscal do Município de FAXINAL 

DO SOTURNO – REFIS 2019 e dá outras 

providências. 

 

Art. 1.º - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de 

Faxinal do Soturno – REFIS 2019, com a finalidade de promover a regularização de créditos 

tributários vencidos, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativos a impostos, 

taxas, contribuição de melhoria ou outros débitos, inclusive os inscritos em dívida ativa, 

parcelados, ajuizados, em execução fiscal ou com exigibilidade suspensa. 

Parágrafo Único - A íntegra dos benefícios concedidos na presente Lei para os 

casos de créditos tributários, inclusive a forma de pagamento e os respectivos prazos e datas, 

também será aplicada para as regularizações de créditos não tributários decorrentes de débitos de 

pessoas físicas e jurídicas. 

Art. 2.º - O ingresso no REFIS 2019 dar-se-á por opção da pessoa física ou 

jurídica, que fará jus a regime especial de pagamento dos débitos fiscais referidos no artigo 

anterior. 

Parágrafo Único - O ingresso no REFIS 2019 implica na inclusão da totalidade 

dos débitos referidos no artigo 1º, em nome da pessoa física ou jurídica, inclusive os não 

constituídos, que integrarão o programa mediante confissão. 

Art. 3.º - A opção pelo REFIS 2019 poderá ser formalizada até o dia 30 (trinta) de 

setembro de 2019, mediante a utilização do "Termo de Opção de Recuperação Fiscal". 

 Art. 4.º - Os créditos tributários e não tributários de que trata o artigo 1º, 

incluídos no REFIS 2019, devidamente confessados, deverão ser pagos num prazo máximo de 30 

(trinta) dias da data da adesão ao programa, em parcela única, considerando-se o abatimento de 

juros e multa nos termos dos artigos 5.º desta Lei. 

Art. 5.º - O contribuinte fica dispensado do pagamento de 100% (cem por cento) 

de multa e juros de mora relacionados com os créditos tributários ou não tributários, devidos em 

decorrência da legislação tributária municipal. 

Art. 6.º - Os créditos tributários e não tributários de que trata o artigo 1º, incluídos 

no REFIS 2019, serão atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento. 
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Art. 7.º - O contribuinte que já estiver em parcelamento de créditos perante o 

Município com fundamento em legislações anteriores, poderá optar em aderir ao REFIS 2019. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou 

compensação de importâncias recolhidas.  

Art. 8.º - O Secretário Municipal de Administração e Gestão Financeira poderá 

estabelecer os procedimentos administrativos para o processamento dos pedidos de inscrição ao 

REFIS 2019.  

Art. 9.º - O Poder Executivo, avaliada a conveniência, oportunidade e o interesse 

público do Município, poderá ajustar a extinção de crédito tributário mediante recebimento de 

bem imóvel em pagamento, precedido de avaliação. 

Art. 10. - O Poder Executivo poderá, se for o caso, regulamentar esta Lei a partir 

da data de sua publicação.  

Art. 11. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa: 

 

Senhores Vereadores. 

 

Para as administrações municipais o problema da cobrança da dívida ativa 

continua como um dos principais problemas a ser resolvido.  

O problema é institucional em nosso País, pois, por vários motivos os 

contribuintes são relutantes quanto ao pagamento impostos e por isso cada vez mais, se necessita 

buscar o contencioso judicial.  

Outro fator importante a ser considerado, também, é a dificuldade do brasileiro em 

manter o sustento de sua família, com as altas taxas desemprego, fome e miséria que o levam à 

inevitável inadimplência, não só dos impostos, como de outros compromissos.  

O executivo fiscal é um processo complexo, e por vezes, a relação custo-benefício 

determina a própria inviabilidade da ação.  

Por isso a administração municipal decidiu criar, mais uma vez, um Programa de 

Recuperação Fiscal – REFIZ 2019. Através deste Programa o Poder Executivo terá um 

instrumento eficiente e eficaz para a cobrança dos seus créditos tributários ou não-tributários. 
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Dessa forma, entendemos que, com mais esta edição do Programa, o município 

consiga de uma vez por todas a regularização destes créditos e consequentemente regularizar esta 

situação, além do incremento das receitas que beneficiarão o melhoramento dos serviços 

prestados aos cidadãos.  

Também atenderemos as exigências do Tribunal de Contas que cada vez mais 

exige a regularização destes créditos. Assim, a não regularização dos débitos no prazo previsto 

nesta lei, ensejar o município a adotar os procedimentos legais de protesto e posterior execução 

fiscal. 

Em vista disso estamos enviando este projeto de lei que, temos a certeza, os 

senhores vereadores saberão distinguir o seu verdadeiro sentido e a amplitude da medida, que 

resultará em grandes benefícios para o desenvolvimento do município.  

 

                                                                                   Atenciosamente. 

                                                                                   
 

                                                                                       Clóvis Alberto Montagner 

                                                                               Prefeito Municipal 

 


