
PROJETO DE LEI Nº 206, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Institui o Programa de Recuperação 

Fiscal do Município de Bagé – REFIBA. 
  

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais apresenta à consideração dessa Colenda Casa 

Legislativa o seguinte, 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º. O Programa de Recuperação Fiscal do Município de Bagé – REFIBA, 

destina-se a: 

 

I – promover a regularização de créditos da Prefeitura Municipal e decorrentes 

de débitos de contribuintes, pessoa física ou jurídica, relativa a tributos municipais, 

constituídos ou não, inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, com 

exigibilidade suspensa ou não; 

 

II – possibilitar a recuperação das empresas que atuam no Município, 

especialmente as referidas no artigo 179, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 

Art. 2º. O REFIBA abrange as dívidas decorrentes de IPTU, Taxa de Lixo, ISS, 

Taxa de licença para exercício da atividade, localização e funcionamento e Dívidas não 

Tributárias.  

 

§ 1º. O REFIBA será administrado pela Secretaria de Economia, Finanças e 

Recursos Humanos, consultada a Procuradoria Fazendária, quando necessário. 

 

§ 2º. O REFIBA não alcança débitos relativos ao Imposto Sobre a Transmissão 

Intervivos de Bens Imóveis – ITBI. 

 

Art. 3º. A opção pelo REFIBA deverá ser formalizada mediante assinatura do 

termo de parcelamento na Secretaria de Economia, Finanças e Recursos Humanos. 

 

§ 1º. O contribuinte, que aderir ao REFIBA, ficará ciente de que farão parte do 

mesmo todos os seus débitos tributários e não tributários que se encontrem em situação 

irregular, inclusive, os ainda não confessados ou autuados. 

 

§ 2º. Os débitos existentes em nome do optante, bem como, aqueles relacionados 

na opção, serão consolidados. 

 

http://www.ceaam.net/lef/CF88.htm#a179
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§ 3º. A pessoa jurídica que suceder a outra e for responsável por tributos devidos 

pela sucedida, na hipótese dos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional, deverá 

solicitar convalidação da opção feita pela sucedida. 

 

Art. 4º. Os débitos serão consolidados na data do parcelamento, e o saldo 

devedor, no início de um novo exercício financeiro, será atualizado pelo índice a ser 

estabelecido pelo Poder Executivo, para correção dos tributos municipais. 

 

Art. 5º. Os parcelamentos dos débitos do REFIBA, a que se refere esta Lei, serão 

pagos, na forma de parcelas mensais, de no máximo 72 (setenta e duas) vezes, 

observadas as condições abaixo: 

 

I – parcela mínima de R$ 30,00 (trinta reais) para Pessoas Físicas; 

 

II – se comprovada uma renda mínima, de no máximo um salário-mínimo, 

poderá o valor estipulado no inciso I, ser limitado a R$ 10,00 (dez reais), neste caso a 

última parcela poderá ser de valor superior ao indicado no inciso I; 

 

III – parcela mínima de R$ 100,00 (cem reais) para pessoas jurídicas e firmas 

individuais; 

 

IV – de 02 (duas) até 12 ( doze) vezes, terá exclusão de 50% (cinquenta por 

cento) da multa e 40% (quarenta por cento) dos juros. 

 

V – acima de 13 (treze) vezes, sem nenhuma redução; 

 

Parágrafo único. Se pagos integralmente, ou seja, em parcela única, terá a 

exclusão total da multa e 60% (sessenta por cento) dos juros devidos na data da 

quitação; 

 

Art. 6º. Qualquer que seja a hipótese do parcelamento, o pagamento da primeira 

parcela não poderá exceder a 72 horas da assinatura do Termo de Opção do REFIBA. 

 

Art. 7º. Os parcelamentos de débitos ajuizados ficam suspensos, durante sua 

vigência de que  estes não tenham parcelas em atraso.  

 

Parágrafo único. Os parcelamentos de débitos ajuizado com parcelas em atraso 

estão sujeitos a medidas judiciais. 

 

Art. 8º. Será permitido apenas um parcelamento por matrícula ou inscrição, com 

exceção de contribuintes que tenham outros parcelamentos em dia ou de débito ajuizado 

que deverá ser lançado separadamente. 
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Art. 9º. Quaisquer parcelas do valor consolidado que forem pagas com atraso 

terão os acréscimos de 1% (um por cento) de juros ao mês. 

 

Art. 10. O contribuinte será excluído do REFIBA mediante Ato do Secretário de 

Economia, Finanças e Recursos Humanos, na ocorrência de uma das seguintes 

hipóteses: 

 

I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei; 

 

II – pela inadimplência por três (03) meses consecutivos ou cinco (05) 

alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a parcelamento do REFIBA; 

 

III – falência ou extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica, ou 

insolvência da pessoa física; 

 

IV – prática de qualquer procedimento que caracterize simulação ou sonegação 

de informações fiscais. 

 

§ 1º. Na exclusão ou retirada a dívida retorna a situação anterior ao 

parcelamento, com os acréscimos de atualização monetária e, juros normais, deduzidas 

as quantias pagas em decorrência do parcelamento; atualizada, sendo o saldo devedor 

objeto de execução. 

 

§ 2º. A exclusão do Programa produzirá efeitos a partir do mês subsequente a 

exclusão. 

 

§ 3º. A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia ao sujeito 

passivo. 

 

Art. 11. A Secretaria de Economia, Finanças e Recursos Humanos expedirá as 

instruções e normas necessárias à implementação do Programa. 

 

Art. 12. No caso de contribuintes que aderirem ou não ao presente Programa e 

que já tenham parcelamentos abrangidos por outras normas, os mesmos continuarão 

regidos pela legislação pertinente.  

 

Art. 13. Os contribuintes adimplentes com parcelamento poderão repactuar o 

saldo devedor gozando dos benefícios nela estabelecidos. 

 

Art. 14. Não será encaminhado à execução judicial o débito inscrito em dívida 

ativa, cujo montante seja inferior a 1.42 (hum ponto quarenta e dois) da Unidade de 

Referência Padrão - URP, exceto a dívida originária de multa fiscal penalizatória. 

 



Art. 15. Fica expressamente revogada a Lei Municipal nº. 4.448, de 05 de janeiro 

de 2007. 

 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 02 de outubro de 2017. 

 

 

 

DIVALDO LARA 
                                                                                                       Prefeito Municipal 
  

EDUARDO DEIBLER 
             Secretário/GEPLAN 

 

 

       JOSÉ OTÁVIO FERRER GONÇALVES  
                                                    Secretário de Economia, Finanças e Recursos Humanos 

 

 

CLEMENTINO MOLINA 
                  Chefe de Gabinete 
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