
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL 

CNPJ 94.726.320/0001-77 -  
www.tiradentesdosul.rs.gov.br 

 

Av. Tiradentes, 1090- Município de Tiradentes do Sul – RS CEP 98.680-000 
Fone: 0xx55 3617 3232 

 

 

Projeto de Lei nº 31, de 04 de novembro de 2019. 

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 

FISCAL – REFIS NO MUNICÍPIO DE 

TIRADENTES DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS no Município de 

Tiradentes do Sul, que dispõe sobre o parcelamento e a concessão de anistia de multa e 

juros de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. 

Art. 2º Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa poderão ser 

pagos em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sucessivas. 

Parágrafo único. As parcelas mensais não poderão ter valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais). 

Art. 3º O parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte, corresponsável ou 

pelo espólio, diretamente ou por meio de procurador, através de protocolo dirigido à 

Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico. 

Art. 4º O parcelamento somente será concedido mediante Termo de Confissão de 

Dívida e Compromisso de Pagamento, em que contenha o valor total da dívida atualizada, 

acrescida de juros e multa, nos termos da Lei Municipal nº369/2003, assim como a 

individualização dos créditos por espécie e por exercício. 

§ 1º As parcelas serão calculadas dividindo-se o valor lançado pelo número de 

parcelas, e o pagamento da primeira parcela fica vinculado a data de assinatura do 

Termode Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. 

§ 2º O Termo de Confissão de Dívidae Compromisso de Pagamento conterá 

cláusula de cancelamento do benefício na hipótese de não pagamento de três parcelas 

consecutivas, tornando-se exigível para novo parcelamento da totalidade de crédito 

remanescente, o pagamento de 50% (cinquenta por cento) no ato. 

§ 3º Estando o crédito em execução fiscal será requerida a suspensão do processo, 

atribuindo o pagamento das custas e demais despesas processuais ao contribuinte. 

Art. 5º Nas parcelas vencidas será acrescido juros de 1% (um por cento) ao mês, 

multa de 2% (dois por cento) e atualização pelo IPCA, nos termos da Lei Municipal 

nº369/2003. 

Art. 6º Quando os débitos forem de pessoa jurídica, o Poder Executivo poderá exigir 

a prestação de garantia, real ou fidejussória, esta mediante fiança dos sócios ou de 

terceiros. 
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Art. 7º Os créditos do Município constituídos e cujo fato gerador tenha ocorrido até 

data de 31 de dezembro de 2017 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete), 

inscritos em dívida ativa tributária e não tributária, protestados ou não, ajuizados em 

execução fiscal ou a ajuizar, parcelados ou não, poderão ser recolhidos em parcela 

única,até o dia 30 de dezembro de 2019 (trinta de dezembro de dois mil e dezenove), 

excluindo-se 100% (cem por cento) da multa e dos juros de mora incidentes. 

§ 1º A opção pelo pagamento em cota única,prevista no caput deste artigo, deverá 

ser requerido pelo contribuinte, corresponsável ou pelo espólio, diretamente ou por meio 

de procurador, mediante Termo de Adesão, através de protocolo dirigido à Secretaria 

Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico. 

§ 2º O Termo de Adesãosujeita o contribuinte a: 

a) Confissão irrevogável e irretratável dos débitos inscritos em seu nome que farão 

parte da adesão; 

b) Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para o 

pagamento;  

c) Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo e/ou judicial, bem 

como desistência dos já interpostos relativamente aos créditos objeto do pagamento. 

Art. 8º Fica dispensado de promover a execução judicial dos créditos tributários e 

não tributários inscritos em dívida ativa, que, em relação a cada contribuinte, computado 

o principal, juros, multa e correção monetária, sejam de valor inferior a R$ 300,00 

(trezentos reais). 

Art. 9º Os créditos tributários e não tributários somente poderão ser cancelados após 

Processo Administrativo Tributário. 

Parágrafo único: Enquanto não homologado o cancelamento do crédito o 

contribuinte será considerado como devedor comum ao erário municipal e como tal será 

tratado. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando o artigo 125 

da Lei Municipal nº369 de 23 de dezembro de 2003, a Lei Municipal nº786, de 16 de 

dezembro de 2014 e a Lei Municipal nº936, de 09 de outubro de 2019. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, RS, aos 04 dias do mês de 

novembro de 2019. 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 
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Senhora Presidente, 

   Senhores Vereadores. 

 

Estamos encaminhando para apreciação dos Senhores Vereadores, 

o Projeto de Lei nº 031/2019 que INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 

FISCAL – REFIS NO MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A medida tem por finalidade propiciar e incentivar a população 

Tiradentense a regularização dos tributos, bem como viabilizar e aumentar incremento da 

receita tributária do Município. 

 

Com a presente proposta buscamos atender ás determinações da LRF e, 

paralelamente, dar ao contribuinte que possui débitos em atraso com a Fazenda Municipal 

a possibilidade de regularizar sua situação, como já asseverado, através de adoção de 

regime especial de parcelamento, com redução de multa e juros incidentes sobre os 

valores lançados. 

 

Cabe lembrar que o presente refis tem prazo de validade determinado até 

dia 30 de dezembro de 2019, não podendo ultrapassar referida.  

 

   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 

TIRADENTES DO SUL, aos 04 dias do mês de 

novembro de 2019. 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal  
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