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LEI Nº 4.266/2017

“INSTITUI  PROGRAMA  PARA  RECUPERAÇÃO  DE
                                      CRÉDITOS FISCAIS   –   REFIS

MUNICIPAL,  E  DÁ                        OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SEBERI,  Estado  do  Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei  Orgânica
Municipal e demais legislações vigentes,

FAÇO  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º -  Fica  instituído  no  município  de  Seberi,  o
Programa  de  Recuperação  Fiscal  –  “REFIS  MUNICIPAL”,  com  a  finalidade  de
implementar  a  arrecadação,  bem  como  efetivar  a  regularização  de  créditos
tributários e não tributários no município, decorrentes de débitos dos contribuintes,
pessoas  físicas  e  jurídicas,  relativos  ao  Imposto  Sobre  Serviços  de  Qualquer
Natureza-ISSQN, Taxa de Licença e Fiscalização, Imposto Sobre Propriedade Predial
e  Territorial  Urbana –  IPTU,  Contribuição de Melhoria  e  Programa Troca-Troca de
Sementes, com vencimento até 31 de dezembro de 2016, ajuizados ou a ajuizar,
com exigibilidade suspensa ou não.

Art.  2º -  O  ingresso  no REFIS  MUNICIPAL,  dar-se-á  por
opção expressa do contribuinte, que fará jus a regime especial de consolidação e
parcelamento dos débitos fiscais referidos no artigo anterior.

Parágrafo  Único  –  O  ingresso  no  REFIS  MUNICIPAL
implica inclusão da totalidade dos débitos referidos no artigo 1º, inclusive os não
constituídos, que serão incluídos no Programa mediante confissão.

Art.  3º -  A  opção  pelo  REFIS  MUNICIPAL,  poderá  ser
formalizada até o dia 31 de julho de 2017, mediante utilização do Termo de Opção
do “REFIS MUNICIPAL”, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria de Finanças
do Município.

§ 1º - Nos parcelamentos já concedidos e anteriores a esta
Lei, fica permitido, se houver interesse do contribuinte, o reparcelamento do saldo
remanescente, com os benefícios desta Lei.

§  2º -  Os  pedidos  de  parcelamento  ou  reparcelamento
pressupõe:

I  –  confissão  e  aceitação,  em  caráter  irrevogável  e
irretratável,  da  dívida e  condições  estabelecidas  nesta  Lei,  por  parte  do  sujeito
passivo;
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II  –  renúncia  dos  atos  de  defesa  ou  de  recurso
administrativo ou judicial, bem como, desistência dos já interpostos, relativamente
aos débitos fiscais no pedido por opção do contribuinte. 

Artigo 4º - Os créditos tributários de que trata o artigo
1º,  incluídos  no  REFIS  MUNICIPAL,  devidamente  confessados,  poderão  ser
fracionados em até 04(quatro) parcelas, mensais e sucessivas, mediante assinatura
do termo de opção do REFIS, com redução de 100%(cem por cento) do valor da
multa e juros.

§ único – A primeira parcela deverá ser paga no ato da
formalização do REFIS MUNICIPAL, e as demais em 30, 60 e 90 dias do vencimento
da primeira.

Artigo  5º -  Na  hipótese  de  atraso  no  pagamento
parcelado,  fica  o  mesmo  cancelado,  não  sendo  permitido  o  reparcelamento,
implicando no acréscimo dos valores que haviam sido dispensados por esta Lei.

Artigo  6º -  O  contribuinte  que  liquidar  sua  dívida  nos
termos  propostos  na  presente  Lei,  fica  isento  do  pagamento  de  honorários
advocatícios nos casos em que já houve o ajuizamento da cobrança. 

Art. 7º - Nos casos em que a dívida esteja em processo
de cobrança judicial, será efetuado o levantamento das custas do processo, junto
ao cartório  do Foro local,  devendo o valor ser recolhido no ato da confissão da
dívida, para que possa ser requerido o arquivamento administrativo do processo até
a liquidação da dívida. 

Art.  8º  - Poderá  ser  objeto  de  transação  fiscal  com a
Fazenda Pública Municipal, para os efeitos desta Lei, “REFIS MUNICIPAL”, avaliada a
conveniência e o interesse público,  o ajuste  do pagamento do crédito tributário
mediante  DAÇÃO  EM  PAGAMENTO  DE  BEM  IMÓVEL,  próprio  ou  de  terceiros,
mediante  avaliação  prévia,  por  Comissão  de  Avaliação  Municipal,  nomeada  por
Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art.  9º  - Os  benefícios  concedidos  por  esta  Lei  não
conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importância já paga ou
compensada. 

Art. 10 – O parcelamento de que trata o Artigo 4º desta
Lei,  somente  será  deferido  quando o  valor  da  parcela  for  igual  ou  superior  R$
100,00 (cem reais). 

 Art.  11 –  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI-RS, 05 DE ABRIL DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRET. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 58/2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Ao cumprimentá-los vimos pela presente encaminhar para
apreciação  e  votação,  apresentando  as  devidas  razões  que  inspiram  o
presente Projeto de Lei que: “INSTITUI PROGRAMA PARA RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS FISCAIS–REFIS MUNICIPAL,  E  DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

O REFIS tem por objetivo possibilitar que os contribuintes
que possuam débito com o Município,  possam aderir a esse programa de
modo  a  regularizarem  as  respectivas  situações,  por  meio  de  incentivos
fiscais, dentre os quais destacamos:
A) Parcelamento dos débitos em até 04 vezes;
B) Redução das multas e juros  devidos de 100% do valor  respectivo dos
acessórios;

Por  parte  do  município,  essa  medida  visa  ampliar  os
mecanismos  de  cobrança  da  dívida  ativa,  alcançando  uma  maior
arrecadação dos débitos inscritos.

Este programa de parcelamento incentivado, que recebe o
nome genérico de REFIS é uma espécie de oferta de redução de valores
devidos ao Fisco Municipal, objetivando reduzir o estoque de seus créditos e
obter mais receita para fazer frente às demandas da comunidade.

Da parte do contribuinte,  pagar menos, mas, para tanto,
renunciar  ao  exercício  de  direitos  que  entende  possuir  contra  aquela
exigência fiscal; da parte do Município, receber valores incertos, de forma
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mais  rápida  e  segura.  O  Município  oferta  esta  possibilidade  através  da
presente Lei e o contribuinte a aceita, convalidando a transação. 

Por fim, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu
o REFIS como uma transação, e, sendo uma transação tributária, contraria
qualquer tese de ser uma fórmula singela de renúncia fiscal. 

Assim, na certeza da compreensão dessa Egrégia Casa de
Leis,  encaminhamos  o  presente  Projeto  de  Lei,  requerendo  seja  dado  ao
mesmo, tramitação em regime de URGÊNCIA.

Atenciosamente.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO  MUNICIPAL
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