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LEI COMPLEMENTAR Nº 069/2021, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 

“INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE 

PASSOS MAIA - REFIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS EM 

DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19.". 

 

 

OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, estribado no art. 62, V, da Lei Orgânica Municipal FAZ SABER a todos os habitantes do 
município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Capítulo I  

REFIS 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Passos Maia – SC - REFIS, destinado a 

promover a regularização de créditos tributários do Município de Passos Maia, cujo fato gerador tenha 

ocorrido até 31 de dezembro de 2020. 

Art. 2º A anistia e/ou remissão abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente a data 

prevista no art. 1º desta lei complementar, não se aplicando: 

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo 

sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por 

terceiro em beneficio daquele; 

II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas 

ou mais pessoas naturais ou jurídicas. 

Art. 3º O ingresso no REFIS dar-se á por opção do sujeito passivo, pessoa física e jurídica, mediante 

requerimento ao Departamento de Tributação e Fiscalização da Prefeitura, até a data improrrogável de 30 

de novembro de 2021. 

§ 1º O Município promoverá ampla divulgação e publicidade desta Lei 

Complementar, podendo notificar os contribuintes em situação de débito, inclusive por meio de domicílios 

eletrônicos a disposição do fisco. 

§ 2º A opção estabelecida no caput deste artigo implica a inclusão da totalidade 

dos débitos do contribuinte, pessoa física ou jurídica, inclusive os não constituídos e aqueles parcelados, 

que serão incluídos no Programa mediante confissão. 
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§ 3º O Município pode disponibilizar a requisição da adesão ao Programa e a 

assinatura dos termos por meio digitais, através de protocolo eletrônico, e-mail ou outra ferramenta 

disponível. 

Art. 4º O REFIS abrangerá todos os débitos lançados ou denunciados espontaneamente pelo optante, 

inclusive os acréscimos legais relativos à multa e juros e demais encargos previstos na legislação vigente 

a época da ocorrência dos fatos geradores, os decorrentes de obrigações acessórias, os parcelamentos 

em curso relativos às parcelas vencidas e os débitos inscritos em dívida ativa, mesmo que em cobrança 

judicial. 

§ 1º Fica autorizada a inclusão no REFIS, do contribuinte inadimplente de 

parcelamentos efetuados até a data da publicação desta lei complementar, sendo restrita a aplicação do 

benefício sobre as parcelas inadimplidas. 

§ 2º A pessoa jurídica que suceder a outra será responsável pelos tributos 

devidos pela sucedida nas hipóteses dos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional e deverá 

solicitar convalidação da opção feita pela sucedida. 

§ 3º Este programa não gera crédito para contribuintes que se mantiveram em dia 

com suas obrigações fiscais. 

§ 4º Para os débitos que estejam em fase de execução fiscal, o contribuinte 

deverá efetuar o pagamento das custas, honorários advocatícios e despesas processuais decorrentes. 

Art. 5º Nos casos em que o contribuinte possuir débito de mais de um tributo, será emitido documento de 

arrecadação municipal - DAM com a unificação das espécies de tributos e a discriminação de cada um 

deles. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a anistia e/ou remissão sobre os encargos 

previstos no artigo 4º desta Lei Complementar, observadas as seguintes condições: 

 

I – 100% (cem por cento) de desconto nos juros e multas para o pagamento à vista dos débitos, 

desde que a adesão e o recolhimento da cota única ocorram entre a vigência desta Lei e a data de 30 de 

novembro de 2021. 

II – 95% (noventa e cinco por cento) de desconto nos juros e multas para o pagamento parcelado 

em até 03 (três) parcelas mensais, desde que a adesão e o recolhimento da primeira parcela ocorram 

entre a vigência desta Lei e a data de 30 de novembro de 2021. 
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III – 90% (noventa por cento) de desconto nos juros e multas para o pagamento parcelado de 04 

(quatro) a 10 (dez) parcelas mensais, desde que a adesão e o recolhimento da primeira parcela ocorram 

entre a vigência desta Lei e a data de 30 de novembro de 2021. 

IV – 80% (oitenta por cento) de desconto nos juros e multas para o pagamento parcelado de 11 

(onze) a 24 (vinte quatro) parcelas mensais, desde que a adesão e o recolhimento da primeira parcela 

ocorram entre a vigência desta Lei e a data de 30 de novembro de 2021. 

V - 70% (setenta por cento) de desconto nos juros e multas para pagamento parcelado de 25 

(vinte e cinco) a 36 (trinta e seis) parcelas mensais, desde que a adesão e o recolhimento da primeira 

parcela ocorram entre a vigência desta Lei e a data de 30 de novembro de 2021. 

§1º Para adesão ao REFIS será obrigatória a inserção no programa de todos os débitos em nome 

do devedor identificados na forma do art. 2º desta Lei, que serão consolidados na data de solicitação da 

adesão e embutidos no parcelamento ou pagamento á vista de forma unificada. 

§2º Os descontos previstos nos incisos do caput se aplicam somente sobre os juros de mora e a 

multa de mora incidentes no crédito principal; e não se aplicam sobre o valor principal e a correção 

monetária. 

§3º A simples adesão ao REFIS, mesmo que sem o pagamento de qualquer parcela, constitui 

confissão plena de dívida relativa aos débitos consolidados. 

§4º Nos parcelamentos previstos nos incisos II, III e IV do caput o valor mínimo da parcela é de R$ 

50,00 (cinquenta reais). 

§5º O atraso no pagamento em qualquer parcela do REFIS acarretará o acréscimo no valor da 

parcela de juros de mora de um por cento ao mês ou fração e multa de mora de 2% (dois por cento). 

 

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a anistia do crédito tributário constituído 

em decorrência do descumprimento de obrigação acessória (multa), exigido por notificação fiscal até o dia 

31 de dezembro de 2020, no percentual de 70% (setenta por cento) do valor da multa, desde que o 

contribuinte requeira a adesão ao REFIS dentro dos prazos e com pagamento em parcela única. 

 

Parágrafo único. A concessão de desconto relativo a infrações fiscais visa não penalizar o contribuinte que 

no ano de 2020 pode ter deixado de cumprir determinada obrigação acessória em razão da pandemia de 

COVID-19. 

 

Art. 8º A opção pelo REFIS sujeita o contribuinte a: 
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I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 1º desta Lei Complementar; 

 

II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar. 

 

§ 1º A confissão estabelecida no inciso I implica na expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso 

administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais. 

§ 2º Constitui confissão de dívida, para todos os fins, o ato de requerimento de ingresso ao REFIS, 

independente do pagamento pelo contribuinte da cota única ou da primeira parcela. 

 

Capítulo II 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º. O Poder Executivo Municipal regulamentará por Decreto no que for pertinente, esta Lei 

Complementar. 

Art. 10. Em razão da desproporção entre a despesa pública realizada para a propositura e tramitação, as 

execuções fiscais não serão ajuizadas enquanto os débitos do contribuinte não atingirem 350 Unidades 

Fiscais de Referência do Município (UFRM`s), sem prejuízo do protesto extrajudicial da certidão de dívida 

ativa. 

Art. 11. Fica autorizada a desistência das execuções fiscais em trâmite que não alcancem o valor de 350 

Unidades Fiscais de Referência do Município (UFRM`s). 

Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar serão consignadas no orçamento 

em vigor. 

Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Passos Maia – SC, 05 de outubro de 2021. 

 

 

Osmar Tozzo 

Prefeito Municipal  
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