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    PROJETO DE LEI Nº 021/2019         Tiradentes do Sul-RS, 16 de setembro de 2019. 
 

    

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 

– MUNICIPAL/TIRADENTS DO SUL/RS), conce-

dendo prazos para o parcelamento dos créditos 

tributários, concede anistia de multas, juros e cor-

reção monetária, e dá outras providências. 
 

ANSELMO JOSÉ FELLER, Prefeito Municipal em exercício de Tiradentes do Sul, Es-
tado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgâni-
ca Municipal, encaminha e propõe ao Legislativo Municipal o seguinte Projeto de Lei: 

  Art. 1º O Município de Tiradentes do Sul, mediante ato do Poder Executivo, con-
cederá a anistia de multas e juros e isenção de correção monetária, decorrentes do não 
pagamento, no prazo legal, de tributos vencidos até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 
2018 (dois mil e dezoito), relativos a IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), Contribuição de Melhoria, Alvará e Ou-
tros, desde que requeridos no prazo e obedecidas as demais condições, estipulados nes-
ta lei. 

  Art. 2º A concessão da anistia e isenção serão deferidas nos percentuais e formas 
seguintes: 

I.  No percentual de 100% (cem por cento), ou seja, a totalidade das multas, dos ju-
ros e da correção monetária, desde que o pagamento dos respectivos tributos se-
jam requeridos e efetuados em parcela única. 

            

  Parágrafo Único - A opção pelo REFIS Municipal deverá ser formalizada até 
30/01/2020 (Trinta de dezembro de dois mil e vinte) e deverá ser feita através do TERMO 
DE ACORDO DE PARCELAMENTO, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria 
Municipal de Fazenda. 

  Art. 3º É instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Tiradentes 
do Sul (REFIS – MUNICIPAL), destinado a promover a regularização dos créditos do Mu-
nicípio, decorrentes de débitos relativos à IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a 
ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), Contribuição de Melhoria, Alvará 
e Outros, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizadas e a ajuizar, com exigibilidade sus-
pensa ou não, e que se constituam dos referidos tributos e dos valores resultantes de 
multas, juros de mora e correção monetária. 

  Parágrafo Único – Os valores originais dos tributos serão objeto de pagamento, 
em uma única vez ou em parcelas, juntamente com o valor parcial das multas, juros e 
correção monetária, numa das modalidades que o contribuinte tiver se enquadrado e op-
tado, mediante requerimento nos termos e nos prazos desta lei. 

mailto:proj@tiradentesdosul.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL 
CNPJ 94.726.320/0001-77 adm@tiradentesdosul.rs.gov.br 

 

 
 

Av. Tiradentes, 1090 – Tiradentes do Sul, RS – CEP- 98680-000 
Fone – 0xx55 3617 3232  

 Art. 4º A opção pelo REFIS – MUNICIPAL - requerida sujeita o contribuinte a: 

I. Confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 1º desta lei; 
 

II. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas; e  
 

III. Pagamento regular do parcelamento, dos tributos vinculados e dos acrésci-
mos para liquidação do débito consolidado; 
 
IV. Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como 
desistência dos já interpostos relativamente aos créditos tributários objeto do par-
celamento. 

 Art. 5º A opção pelo REFIS Municipal, previstos nesta Lei ficam vinculados e con-
dicionados ao pagamento, em dia, e nas datas dos respectivos vencimentos. 

 Parágrafo Único - A opção pelo REFIS deverá ser requerida no Departamento Tri-
butário da Prefeitura, a quem incumbe a aplicação desta Lei, competindo ao Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. 

 Art. 6º Os débitos inscritos em dívida ativa e com execução fiscal já ajuizada, po-
derão ser contemplados por esta Lei de REFIS Municipal, cabendo ao Poder Executivo 
requerer a suspensão do Processo Judicial, que deverá ser extinto mediante a comprova-
ção do pagamento total da dívida. 

 Art. 7º O atraso no pagamento de qualquer parcela, fará incidir sobre a mesma, a 
multa de 5% (cinco por cento) e se o atraso atingir a 03 (três) parcelas consecutivas, a 
opção pelo REFIS será automaticamente cancelada, restabelecendo-se a exigibilidade do 
crédito tributário remanescente, inclusive multa, juros de mora e correção monetária. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-
TES DO SUL, aos 16 dias do mês de setembro de 2019. 

 

 

 

Anselmo José Feller 

Prefeito Municipal em Exercício 
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      Senhora Presidente, 

      Senhores Vereadores. 

 

 O objetivo do presente Projeto de Lei é conceder a anistia de multas e juros e isenção 
de correção monetária, decorrentes do não pagamento, no prazo legal, de tributos venci-
dos até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), abrangendo as 
parcelas não prescritas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), a ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza), Contribuição de Melhoria, Alvará e Outros, inscri-
tos ou não em dívida ativa, ajuizadas e a ajuizar, instituindo o REFIS – MUNICIPAL e 
concedendo anistia, para incrementar a arrecadação. 

 Sabe-se que os Municípios – e o nosso não foge a regra – acham-se em dificuldades 
de ordem financeira, em razão da incúria de períodos de Governo anteriores à vigência 
da Lei Complementar nº 101/00 – Lei da Responsabilidade Fiscal, pois incorreu qualquer 
esforço no sentido de arrecadar os tributos, fonte básica da renda das unidades munici-
pais. 

 Resulta disso a necessidade de reduzir, em tempo recorde, a Dívida Ativa, a fim de 
ordenar a Administração local, no que concerne à obtenção de receitas antes da ocorrên-
cia da prescrição. O montante, da Dívida Ativa, de resto, preocupa e estimula soluções. 

 De outra parte, ainda, cumpre observar e esclarecer que a instituição do Programa de 
Recuperação Fiscal (REFIS – MUNICIPAL) permite que os créditos tributários, relativos a 
multas, juros e correção monetária que não puderem ser anistiados, serão incluídos num 
parcelamento de forma a não onerar os contribuintes e permitirá que o Município incre-
mente a arrecadação dos valores originais dos tributos e bem assim dos tributos dos 
anos vindouros. 

 Além disso, o projeto permite a adequação dos índices de correção monetária dos 
tributos, ao que vem sendo reconhecido como correto pelo Judiciário, afastando a incons-
titucionalidade da Taxa Selic. 

 Estas são as razões de levarmos à apreciação dos nobres Edis, o presente Projeto 
de Lei, esperando a sua aprovação. 

     Atenciosamente, 
   

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-
TES DO SUL, aos 16 dias do mês de setembro de 2019. 

 

Anselmo José Feller 

Prefeito Municipal em Exercício 
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Oficio nº 042/2019.  Tiradentes do Sul-RS, 16 de setembro de 2019. 
 
 
 
    Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 
 
 
 
    Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração 
Municipal Tiradentense, vimos a Vossa Excelência e demais Vereadores, encaminhar 

para apreciação o Projeto de Lei nº 021/2019 que “Institui o Programa de Recuperação 
Fiscal (REFIS – MUNICIPAL/TIRADENTS DO SUL/RS), concedendo prazos para o par-
celamento dos créditos tributários, concede anistia de multas, juros e correção monetária, 
e dá outras providências”. 
 
 

    Segue em Anexo Minuta do Projeto de Lei. 
 
 
 
    Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a intei-
ra disposição. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
Anselmo José Feller 
Prefeito Municipal em Exercício 
 
 
 
 
 

 
Exma. Senhora. 

MARISA INÊS NEUMANN 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 
Tiradentes do Sul – RS 
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