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"'?A PREFEITA MUNICIPAL DE EREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 

atribuicoes legais, 

.FAyO SABER QUE A CArvIAR.A l\'IUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE1, aprovou o 
Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e eu sanciono a seguinte: 

LEI: 

Art. 1 °. Fica instituido o PROGRAMA DE RECUPERAc;Ao FISCAL - REFIS, 

destinado a regularizacao e recuperacao de creditos do Municipio de Brejo Santo, 

tribu tarios e n ao tributarioe, decorrentes de dcbitos de pessoas fisicas e juridicas, relativos 

ao IPTU, TAXAS do service de abastecimento de agua do SAAEBS e PENALIDADES de 

transito lavradas pelo DEMUTRAN, mediante opcao expre ssa de adesao. 

§ 1 ". Em relacao a parcelamento de debitos relatives ao IPTU somente poder ao 

incluir os debitos com vencimento ate o dia 31 de dezembro de 2017, excepcionando os 

casos de debitos posteriores ja parcelados. 

§ 2°. Em relacao ao parcelamento dos debitos relatives as taxas do service de 

abastecimento de agu a do SAAEBS e pena1idades decorrentes do DEMUTRAN somente 

poderao incluir os debitos com vencimento ate a data de prornulgacao desta lei. 

§3°. No que se refere as penalidades tran sito autuadas pelo DEMUTR.AN, o REFIS 

somente alcancara os valores correspondentes ao Municipio. 

§4°. 0 REFIS nao alcancara os debitos decorrentes do Impasto Sobre Service de 

Qualquer Natureza - ISSQN, bem coma do Imposto de Transrnisaao Inter Vivos de Bens 

Im6veis - ITBI. 
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Dispoe sabre o Programa Especial de Recuperacao Fiscal 
do Municipio de Brejo Santo - REFIS e da outras 
providencias. 



§5°. O Termo de Adesao ao programa, devera ser requerido a partir da data de 

publicacao desta lei e ficara em vigor pelo periodo de 60 (sessenta) dias, sendo especifico 

para cada tributo. 

§5°. O Refis sera administrado pela Secretaria Municipal de Financas, 

Art. 2°. Os creditos objeto do REFIS MUNICIPAL, compreendem a corisolidacao do 

valor principal das dividas que se solicitar o parcelamento, acrescido da atualizacao 

morietaria, multas e juros morat6rios incidentes ate a data da coricessao do beneficio e 

poderao ser pagos em ate 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e consecutivas. 

§1 °. 0 valor minima de cada parcela sera de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Art. 3°. 0 contribuinte ou administrado podera efetuar o pagamento dos debitos 

iriclu idos no REFIS: 

I - a vista, com desconto do debito em 70% (setenta por cento) e desconto integral de juros e 

multa; 

II - a prazo, em ate 03 (tres) parcelas, com desconto do debito de 60% (sessenta por cento) e 

de 90% (noventa per cento) de juros e multa. 

HI - a prazo, em ate 06 (seis) parcelas, com desconto do debito de 50% (cinquenta por 

cento) e de 80% (oitenta por cento) de Juras e multa. 

IV - a prazo, em ate 09 (nove) parcelas, com desconto do debito de 40% (quarenta por cento) 

e de 70% (setenta por cento) de juros e multa. 

V - a prazo , em ate 12 (doze) parcelas, com desconto do debito de 30% (trinta por cento) e 

de 60% {sessenta por cento) de juros e multa. 

VI - a prazo, em ate 24 (vinte e quatro) parcelas, com desconto do debito de 15% (quinze por 

cento) de 30% (trinta por cento) de juros e multa. 

§ l 0• No curso do parcelamento, o valor da reducao das multas ficara em efeitos 

su spensivo ate a liquidacao total das parcelas acordadas. 



§2°. Na hip6tese de abandono ou exclusao do programa, o contribuinte perdera o 

beneficio a que se refere este artigo, ocasiao em que a reducao concedida sera totalmente 

integrada ao saldo devedor para posterior execucao fiscal. 

Art. 4°. A adesao ao REFIS MUNICIPAL esta condicionada: 

I - A aceitacao plena das condicoes estabelecidas nesta Lei; 

II - Confissao irrevogavel e irretratavel dos debitos consolidados; 

III - Renuncia ou desistencia de quaisquer reclamacoes ou recursos no arnbito 

administrativo ou judicial, referentes as dividas em quitacao ou parcelamento; 

IV - Sujeicao da pessoa juridica e da pessoa fisica ao pagamento regular dos tributos 

municipais vincendos posteriorrnente a data de adesao; 

V- Pagamento regular das parcelas do debito consolidado. 

§1 °. Os casos de debitos em Execucao Fiscal que vierem a ser parcelados, deverao 

ter os procedimentos em juizo suspensos temporariamente, mediante o pagarnento das 

despesas judiciais. 

§ 2°. Os parcelamentos requeridos em conformidade com o contido nesta Lei nao 

dependem de apresentacao de garantia, exceto quanto ja houver penhora em execucao 

fiscal ajuizada, hip6tese em que a penhora sera mantida ate a quitacao do parcelamento. 

Art. 5°. A opcao de adequacao ao Programa de Recuperacao Fiscal - REFIS sera 

formalizada mediante requerirnento do interessado, em forrnulario pr6prio fornecido pela 

Prefeitura. 

Art. 6°. A exclusao do REFIS MUNICIPAL dar-se-a em uma das seguintes hipotcses: 

I - Inobservancia de qualquer das exigencias estabelecidas nesta Lei; 

II - Palencia, recuperacao judicial ou extrajudicial, podendo ocorrer nos referidos casos e 

por decreto do Executivo, a fixacao de regras de excecao; 

III - Supressao ou reducao de tributos rnediante conduta definida em lei federal como crime 

contra a ordem tributaria; 



IV - A existericia de duas parcelas em atraso; e ou iriadimplencia por 60 (sessenta) dias. 

§1°. A exclu sao do REFIS MUNICIPAL acarretara a imediata exigibilidade dos 

cr editos n ao quitados, com a in scricao em Divida Ativa, daqueles porventura n ao inscritos e 

confessados, com a incidencia dos acrescimos previstos na legislacao municipal. 

Art. 7°. A adesao ao REFIS MUNICIPAL riao exime o contribuinte de sujeicao a 

procedimento fiscalizat6rio visando a hornologacao expressa dos creditos tribu tarics 

denunciados espontaneamente, como tarnbern ao disposto nos artigos 1 a e 2° da Lei Federal 

n° 8.137 /90. 

Paragrafo un ico: 0 procedimento fiscalizatorio que apurar valores supenores aos 

denunciados na forma deste paragrafo, poderao ser incluidos neste parcelamento, ap6s a 

assinatura do Termo de Ade sao. 

Art.8°. Fica vedada a restituicao de irnportancia ja recolhida, em face do disposto 
nesta Lei. 

Art.9°. Quando se tratar da primeira adesao, o vencimento da primeira parcela se 

dara ate o 3° (terceiro) dia u.til do mes da adesao e as dernais a cada 30 (trinta) dias, e no 

caso de pagamento em parcela u nica com o desconto citado, o vencimento se dara para 30 

(trinta) dias a coritar da data da adesao. 

Art. 10. Haverido necessidade de normas cornplementares necessarias a execucao do 

programa em tela, devera ser fixada atraves de regulamento proprio e por rneio de decreto. 

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

PAQO DA PREFEITURA. MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Esta.do do Ceara, em 07 
de dezembro de 2018. 

TERESA :!VlARIA LANDIM TAVARES 
Prefeita Municipal 


