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LEI Nº 3.220, de 12 de novembro de 2010. 

“Institui o Programa de Recuperação Fiscal – 
REFIS – no Município de São Lourenço do Sul, e 
dá outras providências.”  

O Prefeito de São Lourenço do Sul faço saber, em cumprimento ao disposto na 
Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar o pagamento dos créditos 

tributários e não-tributários do Município, vencidos e inscritos em Dívida Ativa, e a conceder 
remissão, nos termos desta Lei. 

Art. 2.º Os créditos tributários e não-tributários, vencidos e inscritos em Dívida 
Ativa, poderão ser pagos em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas, observado o  
estabelecido nesta Lei. 

            § 1.º Aos contribuintes que efetuarem o pagamento integral de débitos 
vencidos até 31 de dezembro de 2010 em parcela única, será concedida remissão de 70% 
(setenta por cento) dos juros e anistia da multa de mora; aos que optarem pela forma 
parcelada de pagamento em até 04 (quatro) parcelas, a remissão será de 60% (sessenta por 
cento) dos juros e anistia da multa de mora; e de 05 a 08 parcelas a remissão será de 40 % 
(quarenta por cento) dos juros e anistia da multa de mora. 

 § 2.º Para a obtenção do benefício do caput e no §1º, o contribuinte deve estar 
com o tributo do exercício em curso em dia perante a Fazenda Pública Municipal, bem como 
ter cumprido com o beneficio fiscal concedido pelas Leis Municipais nº 2868, de 15 de 
dezembro de 2006 e nº 3.041, de 26 de janeiro de 2009. 

Art. 3.º As parcelas mensais não poderão ter valor inferior a R$20,00 (vinte 
reais). 

Art. 4.º O parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte, em formulário 
padrão, elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda, no prazo de vigência desta Lei. 

Art. 5.º O parcelamento somente será concedido à vista de Termo de Acordo de 
Débito e Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, em que se contenha o valor 
total da dívida, incluindo correção monetária, juros e multa, nos termos da lei vigente, e sua 
discriminação, exercício por exercício e tributo por tributo. 

§ 1.º O Termo de Confissão de Dívida conterá cláusula de cancelamento do 
benefício, na hipótese de não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas, tornando-se 
exigível a totalidade de crédito remanescente nos moldes da Lei que não prevê a remissão. 
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§ 2.º As parcelas mensais serão acrescidas de juros de mora, acumulada 
mensalmente a contar do mês da consolidação do débito até o último dia do mês anterior ao 
do pagamento, na razão de 1% (um por cento) ao mês.  

§ 3.º Na hipótese de o contribuinte possuir débitos de natureza não-tributária, 
será firmado Termo de Confissão de Dívida em separado. 

§ 4.º Quando os débitos forem de pessoa jurídica, o Poder Executivo poderá 
exigir a prestação de garantia, real ou fidejussória, esta mediante fiança dos sócios ou de 
terceiros. 

Art. 6.º No caso de solicitação de certidão negativa de débito relativa a imóvel 
ou contribuinte beneficiado com o parcelamento deferido, desde que esteja em dia com o 
pagamento, certificar-se-á, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, ressalvando 
a dívida objeto do acordo de parcelamento. 

Parágrafo único. A certidão expedida nos termos deste artigo terá validade pelo 
prazo de 30 (trinta) dias ou do vencimento da parcela do acordo.        

Art. 7.º O Poder Executivo não poderá ajustar a extinção do crédito tributário 
com remissão mediante recebimento de bem imóvel em pagamento, para os efeitos desta Lei. 

Art. 8.º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão de créditos 
tributários relativos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e a 
Contribuição de Melhoria, aos contribuintes com ausência de capacidade contributiva, 
proprietários de um único imóvel. 

§ 1.º A remissão prevista no “caput” poderá ser individualizada desde a 
abertura da sucessão, cabendo ao interessado comprovar a sua condição de herdeiro ou meeiro 
e de hipossuficiência financeira.  

§ 2.º Para a remissão do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, a 
renda “per capita” e o valor venal do imóvel serão de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco 
reais) e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), respectivamente 

§ 3.º Os benefícios previdenciários de prestação continuada, oriundos da Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, não poderão ser considerados como parâmetros para 
efeitos da renda “per capita” prevista no § 2.º. 

            § 4.º Para a remissão de Contribuição de Melhoria, a renda per capita e o valor 
venal referido no caput serão de R$ 200,00 (duzentos reais) e 20.000,00 (vinte mil reais), 
respectivamente       

Art. 9.º A remissão deverá ser requerida no prazo de vigência desta Lei, a 
contar da publicação. 
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§ 1.º O Poder Executivo, em regulamento a esta Lei, estabelecerá o 
procedimento para o reconhecimento e outorga da remissão, incluídos os documentos que 
devem instruir o pedido. 

§ 2.º Apurada, em qualquer época, a falsidade dos documentos ou das provas 
apresentadas para a concessão da remissão, o benefício será cancelado, efetuando-se a 
cobrança judicial do crédito. 

Art. 10. O Poder Executivo fica dispensado de promover a execução judicial 
dos créditos tributários e não-tributários, inscritos ou não em dívida ativa, que, em relação a 
cada contribuinte e computados o principal, juros, multa e correção monetária, sejam de valor 
inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais), desde que este valor não seja resultado de acordo 
pactuado com o Município. 

§ 1.º O Órgão Jurídico do Município fica autorizado a requerer a desistência 
das ações de execução fiscal que tenham por objeto créditos de valor inferior ao definido no 
caput deste artigo, já computados os honorários de sucumbência fixados, desde que a 
execução não tenha sido embargada e o contribuinte recolher em juízo o valor das custas e 
demais despesas do processo. 

§ 2.º Sempre que o valor total da dívida do contribuinte ultrapassar o valor 
estabelecido neste artigo, o Poder Executivo diligenciará para que seja promovida a execução 
fiscal, ressalvada a hipótese de parcelamento em vigor. 

§ 3.º Os créditos de que trata este artigo serão reclassificados pelo Poder 
Executivo em categoria própria, para fins de controle, ficando em cobrança administrativa, a 
cargo da Secretaria Municipal da Fazenda. 

Art. 11. Ficam isentos de taxas devidas à Fazenda Municipal os Programas 
Municipais de Apartamento Residenciais – PROMAR, como forma de incentivo à aquisição 
da moradia e casa própria. 

Art. 12. Ficam cancelados, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, os débitos de qualquer natureza e origem, 
inscritos ou não em dívida ativa, vencidos há mais de 05 (cinco) anos, que, em relação a cada 
contribuinte ou devedor e computados todos os encargos legais ou contratuais, sejam de valor 
inferior a R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda adotar as medidas 
administrativas para cancelar dos cadastros, arquivos ou registros, os créditos correspondentes 
aos débitos cancelados nos termos do “caput” deste artigo, efetuando os registros contábeis 
que se fizerem necessários. 
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Art. 13. A Lei Orçamentária para o exercício de 2011 deverá prever a 
estimativa de impacto financeiro e orçamentário resultante da presente Lei, nos termos da LC 
nº101/2000.  

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor no primeiro dia útil de 2011, e terá sua 
vigência limitada ao último dia útil do exercício de 2011, podendo ser prorrogada por um ano 
se houver interesse público e mediante autorização legislativa. 

Art. 16. Ficam revogadas, a partir da entrada em vigor desta lei, as Leis 
Municipais nsº 3.041, de 26 de janeiro de 2009 e 3.127, de 15 de dezembro de 2009. 

   

São Lourenço do Sul, 12 de novembro de 2010. 

 

José Sidney Nunes de Almeida 

Prefeito  

 


