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Projeto de Lei N° ai"-Ç /2021
Institui o Pro ma de Recuperação Fiscal
— REFIS ne Município de Paulo Afonso e
dá outras providências.,
O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a
seguinte Lei.
Art. 1° Fica instituído no Município de Paulo Afonso o Programa de Recuperação
Fiscal — REFIS, que tem como objetivo promover a regularização de créditos do
Município, decorrentes de débitos de contribuintes, relativos a tributos municipais, em
razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou
não.
Parágrafo único. O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda e
pela Procuradoria Geral do Município, nos casos relativos às execuções fiscais e,
observado o disposto nesta Lei.
Art. 2° O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios do REFIS, deve fazer a sua
adesão ao programa até o dia 30 de setembro de 2021.
§ 1° - Para aderir ao REFIS o contribuinte deverá comprovar a quitação dos tributos
lançados no exercício de 2021.
§ 2° - A adesão considera-se formalizada com o pagamento do crédito tributário
favorecido à vista ou, se parcelado, de sua primeira parcela.
§ 3° - A adesão ao REFIS:
— implica no pagamento da cota única ou da primeira parcela;
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II — não suspende a aplicação das normas comuns para concessão de parcelamento,
previstas na legislação tributária;
III — na confissão irrevogável e irretratável dos débitos, com reconhecimento expresso
da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no art.
174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e no art. 202, inciso VI, do Código
Civil; e
IV — aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas pela presente
Lei.
Art. 30 A redução das multas e dos juros de mora, para pagamento do crédito tributário
favorecido à vista ou parcelado, obedecerá aos seguintes critérios e percentuais:
I — à vista, com redução de 100% (cem por cento) de multas e dos juros de mora;
II — parcelado, em até 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com a redução de 90%
(noventa por cento) das multas e dos juros de mora;
III — parcelado, em até 12 (doze) vezes iguais e sucessivas, com a redução de 80%
(oitenta por cento) das multas e dos juros de mora;
IV — parcelado, em até 24 (vinte e quatro) vezes iguais e sucessivas, com a redução
de 70% (setenta por cento) das multas e dos juros de mora;
V — parcelado, em até 36 (trinta e seis) vezes iguais e sucessivas, com a redução de
60% (sessenta por cento) das multas e dos juros de mora;
VI — parcelado, em até 48 (quarenta e oito) vezes iguais e sucessivas, com a redução
de 50% (cinquenta por cento) das multas e dos juros de mora;
§ 1° - Em qualquer fase do parcelamento realizado com base nesta Lei, o sujeito
passivo poderá pagar, antecipadamente, as parcelas vincendas, com os mesmos
benefícios inerentes ao pagamento à vista quanto ao saldo devedor.
§ 2° - O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior:
I — para pessoa física R$ 50,00 (cinquenta reais).
II — para pessoa jurídica R$ 200,00 (duzentos reais).
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§ 30 - O vencimento das parcelas será 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira.
§ 40 - Após a efetivação do parcelamento a Procuradoria Geral do Município
providenciará o pedido de suspensão da ação judicial, até a quitação integral do débito.
§ 50 - Para fins de expedição de certidões a suspensão da exigibilidade de créditos
será reconhecida após a comprovação do pagamento da primeira parcela.
§ 6° - O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará cobrança da multa
moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor
da parcela devida e não paga, até o limite de 20% (vinte por cento), de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do mês seguinte ao do vencimento e
atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE —
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
§ 7° — O REFIS não configura novação prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil.
Art. 40 O contribuinte será automaticamente excluído do REFIS, diante da ocorrência
de uma das seguintes hipóteses:
I — inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei;
II — prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir
ou a subtrair receita do beneficiário desta Lei;
III — decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica;
IV — independente de notificação, pelo atraso no pagamento de qualquer das parcelas
em período superior a 60 (sessenta) dias contados da data do seu vencimento, bem
como se não for promovida a desistência e expressa renúncia a qualquer defesa ou
recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos recursos e defesas já
interpostos.
Art. 50 O sujeito passivo beneficiado com o parcelamento nas condições do art. 32
desta Lei fica obrigado a manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos
vincendos, sob pena de ser excluído do REFIS.
Art. 6° A exclusão do sujeito passivo do REFIS implica a perda de todos os benefícios
concedidos, acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os acréscimos legais
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previstos na legislação municipal à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, descontados os valores pagos, e a imediata inscrição dos valores
remanescentes na Dívida Ativa, ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal,
conforme o caso.
Art. 7° O benefício previsto nesta Lei não implica em direito adquirido para os
contribuintes que já tenham quitado ou procedido parcelamento de seus débitos com
respectiva incidência de juros e multa.
Art. 8° O benefício fiscal de que trata esta Lei não contempla a atualização monetária.
Art. 9°. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições
desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.
Art. 10. O Chefe do Poder Executivo poderá baixar, por decreto, atos normativos e
regulamentares necessários à execução do programa instituído pela presente Lei.
Art. 11. Caso o prazo constante do art. 2° desta Lei não seja suficiente para atender
aos objetivos pretendidos, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a prorrogá-lo,
por meio de Decreto, a até o final do exercício financeiro em curso.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Paulo Afonso, em 03 de maio de 2021.
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PARECER REFERENTE AO PROJETO
DE LEI N° 024/2021 DE AUTORIA DO
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
"Instituí o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no Municipio de Paulo

MÉRITO :
Afonso , e dá outras providências.
Após leitura e discussão esta Comissão verifica a
ANÁLISE DA COMISSÃO:
importância da referida matéria para garantir que o cidadão possa negociar suas dividas
com a fazenda pública municipal, ficando quite com suas obrigações, possibilitando :
isenções totais e parciais , com descontos que podem chegar até 100% de juros e
multas, como também, garantindo arrecadação para o município, o que possibilita
melhoria dos serviços públicos prestados.
Diante do Exposto somos favoráveis a aprovação do Projeto de Lei n°
CONCLUSÇÃO:
024/2021
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EMENTA. Da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação Final, previstas na forma do Art. 34, §1°, "a",
Art. 50, §1° ambos do Regimento Interno da Câmara
Municipal. Apreciação e voto da CCJ acerca do PL N°
024/2021, que "Institui o Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS no Município de Paulo Afonso e dá
outras providências", de autoria do Chefe do Poder
Executivo. Competência do Município para legislar
sobre assunto de interesse local, ex vi do art. 30, I e II,
da Constituição Federal. Competência Municipal na
forma do Art. 12, I, II e III, Art. 14, Art. 34, II, todos da
Lei Orgânica. No mérito, do ponto de vista da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
opinamos pela viabilidade do PL N° 024/2021.

1- DO RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final CCJ, PROJETO DE LEI N° 024/2021, que "institui o Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS no Município de Paulo Afonso e dá outras providências", de
autoria do chefe do Poder Executivo.
Autos do PL N° 024/2021 foi recebido, no dia 13 de maio de 2021, pela
CCJ.
Passa-se, então, a análise de mérito do projeto de lei em tela.

- DA ANAL' JURÍDICA

Inicialmente, faz-se necessário informar que qualquer Comissão
Permanente tem o prazo de 10 (dez) dias para emitir seu parecer técnico, a teor
do art. 43 do Regimento Interno da Casa. Podendo, no entanto, existir alterações
dos prazos a depender das circunstâncias apontadas nos §§1.e 2°, do art. 43 do
referido regimento interno.
De plano, insta consignar que compete a CCJ apreciar todos os projetos
de lei, decreto legislativo e resolução que tramitarem na Câmara Municipal, com
vistas a apreciação sobre a constitucionalidade, legalidade, análise do aspecto
lógico-gramatical e técnica legislativa e da redação final, a teor do art. 50, g°, do
Regimento Interno. Em suma, a CCJ se adstringe a análise acerca da
constitucionalidade, legalidade e da técnica legislativa.
O Poder Executivo dá início ao projeto de lei com suporte jurídico no Art.
44 e Art. 67, I, da Lei Orgânica.
O projeto de lei institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no
Município de Paulo Afonso.
O projeto de lei em análise se encontra respaldado na Lei de
Responsabilidade Fiscal - LC n° 101/2000.
Impende salientar a importância do Programa de Recuperação Fiscal REFIS, o qual visa desonerar os contribuintes devedores em conformidade com
dispositivos legais que norteiam a gestão fiscal com responsabilidade.
Desse modo, observa-se a constitucionalidade material e formal, bem
como a juridicidade e boa técnica legislativa, não havendo nenhum obstáculo a
inviabilizar a tramitação do PL N°24/2021.

III - DO VOTO
Pelo exposto, pelos fatos e fundamentos jurídicos trazidos a lume, a
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final opina pela viabilidade na
tramitação do PL N° 024/2021, dada a sua constitucionalidade, legalidade e
técnica legislativa, consoante prevê o art. 50, §1°, do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, não obstante a possibilidade de haver emendas parlamentares,
na forma do Art. 117 do regimento interno, salvo melhor juízo.
Sala das sessões, 14 de maio de 2021.

Vçr. JEAN ROUBERT -FELIX NETT
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Ofício n° 087/21 - SEGAP

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação da augusta
Câmara Legislativa Municipal, o anexo Projeto de Lei que concede incentivos fiscais
aos contribuintes em débito perante esta Fazenda Pública Municipal.

A presente Proposição, elaborada em consonância com a Lei Complementar n°.
101/2000, visa desonerar os contribuintes devedores em conformidade com os
dispositivos legais que norteiam a gestão fiscal com responsabilidade.

Para compensar os incentivos fiscais propostos, em obediência a Constituição Federal
e a Lei Complementar n° 101/2000, o Município providenciará, dentre outros: atualizar
o seu banco fiscal, principalmente por meio de recadastramentos imobiliário e
mobiliário; ampliar o acompanhamento de recolhimento de tributos sobre o patrimônio e
serviços; e maximizar a aplicação do principio da capacidade contributiva, alcançando
os contribuintes mais aquinhoados, com efetiva cobrança dos tributos devidos, e
beneficiando os de menor potencial econômico, com redução ou desobrigação de
recolhimentos.

Solicito a Vossa Excelência que, na tramitação do presente Projeto de Lei, seja
observado o regime de urgência, conforme previsto na Lei Orgânica do Município.

Valho-me do ensejo para renovar, a Vossa Excelência e aos vossos dignos Pares,
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Paul Afonso, 03 de maio de 2021

Prefeito Municipal

