
LEI MUNICIPAL Nº 2376, DE 19 DE MAIO DE 2021.

 
INSTITUI  PROGRAMA  DE  RECUPERAÇÃO
FISCAL  (REFIS)  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS 

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do
Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

FAÇO  SABER  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  EU  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, destinado a promover
a regularização de créditos vencidos tributários e não tributários, títulos executivos judiciais e
extrajudiciais  do Município de Campo Novo, constituído ou não, inscrito ou não em dívida
ativa,  ajuizados  ou  a  ajuizar,  protestados  ou  a  protestar,  parcelados  administrativamente  ou
judicialmente  ou  a  parcelar,  inclusive  os  decorrentes  de  falta  de  recolhimento  de  imposto
declarado, cujo fato gerador sejas oriundo até a data da promulgação desta Lei, bem como os
decorrentes de Contratos de financiamentos.

Parágrafo Único. Excetua-se ao disposto nesse artigo os títulos executivos do TCE/RS,
bem como os referentes ao Imposto Sobre Serviços – ISS.

EMEDA:

Parágrafo Único. Excetua-se ao disposto nesse artigo os títulos executivos referentes
ao Imposto Sobre Serviços – ISS.

CAPÍTULO II
DOS DESCONTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

            Art. 2º Os débitos de que trata o artigo anterior, existentes para com a Fazenda Municipal
poderão, até a data de 30 de julho de 2021, serem pagos ou parcelados da seguinte forma:



EMENDA:
Art. 2º  Os débitos de que trata o artigo anterior,  existentes para com a Fazenda

Municipal poderão, até a data de 30 de agosto de 2021, serem pagos ou parcelados da
seguinte forma

I – à vista, com desconto de 100% (cem por cento) de multa e de 100% (cem por cento)
dos juros;

II – a prazo, em até 03 (três) parcelas, com desconto de 80% (noventa por cento) de juros
e multa.

III - a prazo, em até 6 (seis) parcelas, com desconto de 60% (setenta por cento) de juros e
multa.

§  1º  – O  parcelamento  será  composto  pela  integralidade  dos  débitos  vencidos  inscritos  no
cadastro geral do contribuinte;
 
§ 2º – O valor mínimo de cada parcela do REFIS não pode ser inferior ao valor equivalente a 20
(vinte) Valores de Referência Municipal – VRM.

Art. 3º Nos casos de pagamento parcelado, o saldo devedor, no curso do parcelamento,
será acrescido de correção monetária com base na variação do Valor de Referência Municipal -
VRM, na forma que dispõe o art. 153, Parágrafo único, do Código Tributário Municipal.

Parágrafo  único.  As prestações  vencerão  sempre no dia  10 (dez),  iniciando no mês
subsequente à adesão ao REFIS, e assim sucessivamente.

Art.  4º Os  depósitos  judiciais  vinculados  aos  débitos  a  serem  parcelados  serão
automaticamente  transformados  em  pagamento  definitivo  ou  convertidos  em  renda  do
Município.

§ 1º Depois da alocação do valor depositado à dívida incluída no parcelamento de que
trata  esta  Lei,  se  restarem débitos  não liquidados  pelo depósito,  o  saldo devedor poderá ser
quitado na forma prevista no artigo 2º.

§ 2º Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo,  o
contribuinte ou administrado poderá requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver,
desde que não haja outro débito exigível.

CAPÍTULO III
DO REQUERIMENTO

            Art. 5º O ingresso no programa REFIS dar-se-á por opção do contribuinte, por meio de 



requerimento,  dispensado  do pagamento  da  taxa  de  protocolo,  a  ser  formalizado  até  a  data
estabelecida no art. 2º desta Lei, com o pagamento de seus débitos até as datas de vencimento
optadas, conforme a presente lei.

§ 1º – Os débitos apresentados pelo optante serão consolidados tendo por base a data da
formalização do pedido de ingresso no REFIS.

§ 2º – A consolidação abrangerá todos os débitos vencidos do contribuinte, na condição
de contribuinte,  responsável  ou devedor,  constituídos  ou não,  inclusive  os  acréscimos  legais
relativos a multa, de mora ou de ofício, a juros moratórios e demais encargos, determinados nos
termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 3º – No caso de opção pelo pagamento à vista, ou quando a opção escolhida exigir
pagamento  de  parcela  inicial,  este  pagamento  deverá  ocorrer  no  ato  de  adesão  ao  REFIS,
mediante  guia  de  recolhimento  ou  boleto  bancário  que  será  entregue  ao  Contribuinte  no
momento do protocolo do requerimento.

         Art. 5º A adesão ao REFIS de que trata esta Lei:

I  -  implica  a  confissão  irrevogável  e  irretratável  dos  débitos  indicados  pelo  ente
federativo para compor o parcelamento, nos termos dos art. 389 e art. 395 da Lei nº 13.105, de
16  de  março  de  2015  -  Código  de  Processo  Civil  (CPC),  e  condiciona  o  contribuinte  ou
administrado à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;

II  -  implica  o  dever  de  pagar  regularmente  as  parcelas  dos  débitos  consolidados  no
REFIS;

III – implica na desistência de parcelamentos anteriormente concedidos;
IV – implica na renúncia a quaisquer alegações de direito, quando o débito se encontrar

em discussão judicial.

              § 1º Apenas terá direito ao benefício desta Lei o devedor que adimplir a integralidade de
seus débitos junto ao erário municipal, independente da origem.

          Art.  6º A  consolidação  abrangerá  todos  os  débitos  lançados  ou  denunciados
espontaneamente pelo optante,  os decorrentes de obrigações acessórias, os parcelamentos em
curso relativos  as parcelas  vincendas  e os  débitos  inscritos  em dívida  ativa,  mesmo que em
cobrança judicial ou em protesto em cartório.

§ 1º Caso  a  dívida  esteja  protestada  em cartório  o  devedor  deve  apresentar  a  quitação  dos
correspondentes encargos para obter a adesão ao programa instituído por esta Lei.
   

  § 2º Em caso de dívida objeto de processo de Execução Fiscal, fica o contribuinte obrigado
ao pagamento das custas, a serem cobradas pelo Poder judiciário, e honorários advocatícios 



conforme previsto em Lei.

     § 3º A pessoa jurídica que suceder a outra será responsável pelos tributos devidos pela
sucedida,  na  hipótese  dos  arts.  132 e  133 do Código Tributário  Nacional  e  deverá  solicitar
convalidação da opção feita pela sucedida.

        Art. 7º O disposto na presente Lei não dará direito a pedidos de restituição ou reembolso de
valores  correspondentes  a  créditos  já  liquidados  sob  qualquer  forma  ou  modalidade  ou  em
qualquer tempo.

CAPÍTULO IV
DA RESCISÃO DO PARCELAMENTO

Art. 8º O parcelamento de que trata esta Lei será rescindido nas seguintes hipóteses:

I - não quitação integral do pagamento à vista;
II - falta de recolhimento das parcelas por três meses consecutivos ou duas alternadas;
III - falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas, vencida a

mais de 60 dias;

§ 1º – Considera-se inadimplida a parcela parcialmente paga.
§  2º  – A rescisão  do  parcelamento  independerá  de  notificação  prévia  e  implicará  o

restabelecimento do montante das multas, dos juros e dos encargos legais, proporcionalmente
aos valores dos débitos não pagos.

§ 3º  – Rescindido  o parcelamento,  apurar-se-á  o  saldo  devedor,  providenciando-se o
prosseguimento da cobrança.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

        Art. 8º Fica o poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a redução de lançamentos
contábeis em decorrência de aplicação dos benefícios concedidos pela presente Lei.

Art. 9º As ações de cobrança e as ações de execução fiscal já ajuizadas serão extintas em
caso de quitação à vista do débito ou suspensas no caso de pagamento parcelado, a pedido da
Procuradoria do Município, após a adesão ao REFIS e comprovação da quitação dos pertinentes
tributos, ficando a cargo do contribuinte ou administrado o pagamento das custas e despesas
processuais devidas, se houver.

Art. 10 Após expirado o prazo oportunizado a todos os contribuintes para a sua 
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adimplência junto ao erário municipal, estabelecido para 30 de julho de 2021, o Poder Executivo
Municipal, imediatamente adotará as medidas judiciais e extrajudiciais visando a cobrança de
todos os créditos de natureza tributária e não tributária, na forma estabelecida em Lei.

EMENDA:

Art. 10 Após expirado o prazo oportunizado a todos os contribuintes para a sua
adimplência junto ao erário municipal, estabelecido para 30 de agosto de 2021, o Poder
Executivo Municipal, imediatamente adotará as medidas judiciais e extrajudiciais visando
a  cobrança  de  todos  os  créditos  de  natureza  tributária  e  não  tributária,  na  forma
estabelecida em Lei.

Art. 11. A inclusão de débitos no parcelamento de que trata esta Lei não implica novação
de dívida.

Art. 12. A concessão do parcelamento de que trata esta Lei independerá de apresentação
de garantias ou de arrolamento de bens.

      Art. 13. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por Conta do Orçamento
Municipal.

     Art. 14. A Lei decorrente deste Projeto entra em vigor na data de sua publicação.

        Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo RS, aos 19 de maio de 2021.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração Certifico  para  os  devidos  fins  que  a  Lei

Municipal nº 2376 de 19/05/2021 foi publicada
no mural da Prefeitura Municipal no período de
19/05/2021 a 18/06/2021.

____________________________
Secretaria de Administração
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