ESTADO DE
O PAULO
GNPJ 46.634 .242t0001 -39
DEpARTAMENTo DE coNTRoLE ne oÍvrpA ATrvA

DEcLAnaçÃo

DECLARO, com a finalidade de atender a requisição verbal de
agente de fiscalizaçâo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Unidade Regional de Itapeva, que a Lei Municipaln". 169l2016 (Refis) prevê

apenas

a isenção parcial ou total de juros e multa, os quais,

sendo

penalidades com caráter de sanção não reduzem os tributos em si, de forma
que a legislação municipal, não observa o artigo 14 da Lei Federal
101/2O0O, o qual, por sua vez, comtempla renúncia de receita.
É o que se tem a declarar, sendo que o Departamento de
Controle da Dívida Ativa está à disposição para maiores esclarecimentos
caso seja necessário.

.l

Apiaí, 18 de agosto de/2orT

/1
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DANILO
Dir

DA ROSA
Ativa
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CERTIDAO
certifico para os devidos fins, para atendimento

a

"Requisição de Documentos Fiscalização - Exercíciol20l6 - no. lgl20l7
JPKL" do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - UR/16 - Itapeva

- Processo eTC - 3808.989.16-4, que houve Ð instituição de Programa
Recuperação Fiscal do Município de Apiaí - REFIS, durante
2016

(dois mil

e dezesseis),

de

o exercício de
autorizado pela Lei Municipal no. 169, de

1610812016.

Prefeitura de Apiaí / SP, 16 de Agosto de

2017

O CARDOSO
SECRETARI
Prefeitura

DE FINANÇAS
Apiaí - SP
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ESTADo oe sÃo PAULo

ffi

Prefeitura do Município de APiai
Estado de São Paulo
NO

169, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

"Autoriza o Município de Apiaí a instituir o Programa de Recuperaçáo Fiscal do
Município de Apiãí - REFIS, para pessoas físicas e iurídicas, e dá outras
providências".

ARI OSMAR MARTINS KINOR, Prefeito do

Município de Apiaí, no uso das atribuiçöes que the
confere a legislaçáo;

FAZ. SABER que

a

Câmara Municipal

de

Apiaí

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPíTULO I
DAS DTSPOSIçÓeS PRELIMINARES

Art. 10. Fica o Município de Apiaí autorizado a instituir o Programa de Recuperaçáo
Fiscal do Município de Apiaí - REFIS, destinado a promover parcelamento dos
créditos tributários e náo tributários devidos para com a Fazenda Pública Municipal
até 31 de dezembro de 2015, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou iurídicas
com sede ou não no Município.

Parágrafo único. O parcelamento dos créditos nos termos desta lei, deverá ser
efetuado, por opçäo do requerente:

a) em até 36 (trinta e seis), 24 (vinte e quatro), 12 (doze) prestaçöes mensais e
sucessivas, a partir do mês subseqüente ao da formalizaçâo do parcelamento;
b) em alé 4 (quatro) prestaçöes mensais fixas e sucessivas.

Art. 20. Para os efeitos desta lei entende-se por créditos tributários e náo tributários,
os valores inscritos ou náo em dívida ativa, constituídos ou não, em fase de
cobrança administrativa ou judicial, a respeito dos quais náo haja qualquer
pendência de defesa administrativa ou de recurso judicial, inclusive os que tenham
sido objeto de parcelamento anterior náo integralmente quitado, ainda que
cancelado por falta de pagamento e, tratando-se de créditos originalmente exigíveis
em prestaçäo, somente aqueles totalmente vencidos.

S 10 Havendo defesa administrativa ou recurso judicial, o sujeito passivo deverá
desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recu

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o
arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: YZQL-KNAP-76WJ-4VAR

LEI MUNICIPAL

,""4

Ladeira Manoel Augusto,92, Apiaí (S?) - CEP 18.320-000 - Fone: (15) 3552-8800
www.apiai.sp.gov.br

ffi

Prefeitura do Município de Apiaí
Estado de São Paulo

.2o Os lançamentos referentes às multas de origem tributária, vinculadas às
rubricas representativas das receitas: multas sobre im[ostos mobiliários e multas por
infração à legislação fiscal, poderão ser parcelados antes da data de vencimento,
observados os demais dispositivos constantes desta lei.
S

Art. 30 O REFIS não alcança débitos:
| - de órgãos da administração pública indireta, das fundações e das autarquias;

ll - de pessoas jurídicas cindidas a partir de 31 de dezembro de 2015;

lll - vinculados às rubricas: preço público pela utilizaçáo de outros

bens móveis;
concessáo dos serviços de transporte coletivo; preço ptiOtico pelo fornecimento de
outros bgns; preç9 público pela apreensão de mercádorias, màteriais, veículos, etc;
público pelo depósito de mercadorias, materiais, veículos, etc; multas por
Pt-eçoinfração .à legislação de transporte coletivo; multas por infração à legislaçáo'dé
trânsito; indenizações e alienaçáo de bens imóveis v¡nculados a
þrecatóriós.
Parágrafo único. Coexistindo em uma mesma cobrança rubricas de receitas cujo
parcelamento é permitido e outras em que ele é vedaão, o pagamento poderá
sär
desmembrado para os efeitos desta lei.

CAPITULO II
DO PEDIDO DE PARCELAMENTO

Art' 40' O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do requerente, que fará jus
regime especial de consolidaçáo e parceramentô äos débitoò.

a

S 1o O parcelamento a que se refere o artigo 1o deverá ser requerido até o último
dia
do terceiro mês subseqüente ao da pubricãção desta rei.

o pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo próprio sujeito passivo ou
representante legal, no.caso de pessoa física, ou pelo sócio
o, represeniante legal,
no caso de pessoa jurídica.
S 20

S 3" No caso de pessoa jurídica,
estabelecimento matriz.

o

pedido deverá ser formulado em nome do

I 40 Fxistindo parcelamentos concedidos sob outras modalidades será admitida
transferência dos saldos remanescentes para a modalidade prevista nesta a
lei,
mediante requerimento, observando o prazo previsto no parágrafo to deste
art¡go.
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interposto, ou da açáo judicial proposta, e renunciar a quaisquer alegaçoes de direito
so.bre as quais se fundam os referidos processos administrativos e açOes judiciais,
relativamente à matéria cujo respect¡vo déb¡to queira parcelar.

åmE

Prefe¡tura do Município de Apiaí
Estado de São paulo

S 60 Em se tratando de. débito ajuizado,
será ouvida, antes da decisão,
competente da procuradoria Geral oo n¡-únìðip,o.--'

a unidade

S 70 rratando-se.de. pessoa jurídica,
.o requerimento de parcelamento deverá ser
obrigatoriamente instruído .or oeclaratå;
d" iece¡ta bruta dos últimos 6 (seis)
meses, firmada pelo sócio ou representante
"
legal.

DA coNSoLlDAçÃo Dos

rERMo DE cor,rpRoMrsso

"t$i53t=""'å
Art' 50' A consolidação dos débitos
terá por base a data da formalizaçãodo pedido

33rtffiiîi::îtffi,¿ì"8:.'""J ii'¡""'

e'¡u'iã¡cás que aderirem ao

| - redução de
.1.o9% (cem por cento) da murta de mora, juros
pagamento em atê
4 (quatro) parcelas;

nÊns

gä=ã,ãð

de mora,

para

ll - redução de
(setenta por cento) da murta de mora, juros
!9y:
de mora, para
pagamento em até
12 (doze) paicelas;
lll

reduçäo de
!of" (cinauenta por cento) da multa de mora, juros de mora, para
pagamento
em até 24 (vinte e quairo) p.r"elas;

lV - redução de 35% (trinta e cinco por
cento) da multa de mora, juros de mora, para
pagamento de até 36 (trinta e seis) parcelaJ;

Parágrafo único'-No:3:o
de débito fiscat em cobrança judiciat, o
requerente deverá pagar à!e.parcelamento
vista os emolumentos e demais encargos legais,
bem
como os honorários advocatícios.
l

Art' 69' consolidado o débito, o sujeito passivo
assinará o correspondente Termo de
Compromisso e confissão
Oã o¡uicìa.

DAS pR ESrAç8ff

'Jts!"r'J"

eAGAM

ENro

Art. 70. o montante de cada parcera náo poderá
ser inferior a:
| - em se tratando de pessoa física,
um trinta e seis

avos; um vinte e quatro avos;
um doze avos ou um quatro avos do
total oo oeoito consolidado, conforme opçáo do
requerente, não podendo resultar em valor
inferiorã R$ 50,00 (cinquenta reais);
ll

- em se tratando de pessoa jurídica:
Ladeira Manoel Augusto ,92, Apiaí (sP) cEP I 8.320-000 - Fone:
wuvrv .apiai.sp.gov .br
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S 50 O parcelamento concedido nos termos
desta rei independerá de apresentaçáo
de garantia ou arrol amento de bens, mantidas
aqueras oecorrenier'd" débitos
transferidos de outras modalidades de parcelamentos
ou de execuçao i¡scal.

ffi

rreretïura do MunicÍpio de Apiaí
Estado de São paulo

oo total
do débito consolidado, conforrüe opçao oo
r"quãìente,
e
três
oéòimos
por
cento
da
receita bruta auferida no mês ¡meciiãtam"nt"
åniårior
ao
oo
venc¡mento
parcela,
da
não podendo ser inferior a R$ 100,00
lcemìeãis) para as microempresas e R$
200,00 (duzentos reais) p"r"
empresas de pequeno porte;

"r

b) para as demais pessoas jurídicas, o maior
valor entre um trinta e seis avos; um
vinte e quatro avos; um doze avos ou
um quatro avos do total do débito consolidado,
conforme opção do requerente, e um inteiro
e
bruta auferida no mês'¡meo¡aiåmente anterior cinco décimos por cento da receita
ao do venc¡mento da parcela, não
podendo ser inferior a R$ 3OO,OO (trezenG
l."",d'
Parágrafo Único - Para os efeitos desta
tei, o porte da empresa dar-se-á nos termos
da classificação federal.

Art' 80' As prestações vencerão no último dia
útir de cada mês, devendo a primeira
ser paga no próprio mês da
formalização do

pàO¡Oo

Art' 90' consolidado o débito e firmado o Termo
de compromisso nos termos dos
artigos 50 e 60 desta lei e havendo alteraçao
nà
crassificaçáo do porte da empresa,
deverá o requerente solicitar a read"qu"çat
oo-valo, das parcelas,

apresentando
declaração de receita bruta que comprove
a reclassificação da empresa, nos termos
'
do Parágrato 70 do artigo 4o.

cepírulo v

DO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO

Art' 1o' o parcelamento será cancelado automaticamente,
nas hipóteses

de:

| - inadimplência, por três meses consecutivos
ou seis meses alternados, o
primeiro ocorrer, reiativamente qualquer
ã

que
oos oéoitos abrangidos pelo REFls, se a
opção for em até 36 (trinta e seiJ¡ e 24'(vinté
ã qr"tro) presrações;

ll - inadimplência, por dois meses consecutivos
ou três meses arternados, o que
primeiro ocorrer, reiativamente qualquer
ã
oos ãéuitos abrangidos peto REFls, se a
opção for em atê 4 (quatro) ou 12
ioor"l pÀtd;;
lll

- decretação de farência, extinção, riquidaçåo, ou cisáo da pessoa jurídica;

lV

propositura de qualquer medida judicial
ou extrajudicial
objeto
do REFts;

v

relativa aos débitos

-

prática de oualquer procedimento
tendente
REFIS' medianté simulaçããã;ä, oev¡oamãnlã a subtrair receita do requerente do
ãpur"do pera unidade competente,
vl - infração de quarquer das normas estaberecidas
nesta Lei.
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a) para as microempresas e empresas
de pequeno porte, o maior valor entre um
trinta e seis avos;.um vinte" qrãtto avos;
ur o'o=" avos ou um quatro avos

ffi

t'refeitura do Município de Apiaí
Estado de São paulo

cancelamento dos débitosóo¡"to do parceramento.

Art' 11' o

cancelamento do
.parcelamento requerido nos termos da presente Lei
independerá de notificação prelia
ao sujeito passivo e impricará:

| - na imediata execução judicial dos débitos que não
foram

extintos com o
pagamento das prestaçoes efetuadas
e
ou
envio
para
protesto
e¡rajudiciar e,
encontrando-se o débito em execução
fiscal, em prosseguimento da ação judicial,
independentemente de quarquãr outia providência
administrativa;

ll - no leilão judicial ou na execução hipotecária
do imóvel que garanta os débitos
vinculados ao imóvel do ,eqrerente;
lll - no restabelecimento, em relação

ao montante não pago, dos acréscimos legais
na forma da legislação aplicável à
époò" Joã uãnäir"ntos ðos débitos originais;
lV - impedimento para o sujeito passivo beneficiar-se
de qualquer outra modalidade
de parcelamento durante a íigênãia desta
lei.
Art'. 12' o parcelamento requerido-gr,"t9.36 (trinta
e seis) ou em atê z¡(vinte e
quatro) prestações poderá s'er restabelecião-,-no
oe t (um) ano, a contar da
irazo
data de seu cancelamento, .ãr a devida régularização
do pagamento das
prestações em atraso, nos termos do
artifã lo o"ãia Lei, e tratando-se de débito em
execuçäo judicial, mediante manifestacão tãu-¿ivel
da unidade competente da
Procuradoria Gerar do Município (ou orgåð
equiváente¡.
Parágrafo único' o prazo constante do
caput deste artigo será de
para o parcelamento em até 12 (doze)
prestaçOes.-

6 (seis)

meses

CAPíTULO VI
DAS DtsPostçöes cERAtS

Art. 13. A opção peto

REFTS imptica:

| - na confissão irrevogável e irretratável dos débitos e configura
confissáo
extrajudicial,

nos termos dós artigos 348, 3s3 e gsa
oo código de processo civil;
ll - na autorização de acesso irrestrito, pela
secretaria de Finanças do Município de
Apiaí' às informações relativas á tu" movimentação
financeira, ocorrida a partir da
data de opção pelo REFIS, se pé.ro" jurídica;

lll - no acompanhamento fiscal específico, com fornecimento
periódico, em meio
magnético, de dados, inclusive
os indicadores dà receitas, se pessoa jurídica;

lV

- na aceitação plena e ¡rretratável de todas as condições estabelecidas;
Ladeira Manoel Augusto, 92, Apiaí (Spt:
cEP 18.320-000 - Fone: (15)
www.apiai.sp.gov.br
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Parágrafo

único' o parcelamento poderá
despacho fundamentado
da secretaria de t|l!g"., ìndãpend.ente.ser cancelado por ,,caput,,
ãisposto
go
no
deste artigo, nos
casos de alteração ou

rreteitura do Município de Apiaí

,frElm

Estado de São paulo

Êhrt'r{â

äOl S;

Vl - na manutençäo automática dos gravames
decorrentes de medida cautelar fiscal
e das garantias prestadas judicial ou extrajudiciarmente.

Parágrafo 1o' o disposto nos incisos ll
em que a pessoa jurídica permanecer no glLaplica-se, exclusivamente, ao período
REFIS.
Parágrafo 20' o deferimento de pedido
de parceramento de débito em cobrança
judicial não importa em nou"çáo,
transação ou no levantamento ou extinção da
garantia ofertada em
.execuçaä ¡uoic¡a¡, ã quãiticará suspensa até o término do
cumprimento do parcelamentó
requerido.

Art' 14' A

secretaria de Finanças_ do Município
regulamentares necessárias à exeðução
Oo nEfiS.

de Apiaí editará as

normas

Art' 15' os

pagamentos efetuados no âmbito
do REFIS serão amortizados
proporcionatmente, tendo por
g?rg
;
Ëäçà; existente, na data_base da
consolidação, entre o valor ionsolidado
de càããìr¡outo, incluído ño erograma, e o
valor total parcelado.
previsto no Parágrafo 1o do artigo
40 poderá ser prorrogado
*11.9^-o
llalo
unrca vez, por
igual período,
a critéio oa nomìnisiiäCao.

uma

Art' 17' Esta Lei entra em vigor na. data de
sua publicação, e será regulamentada
que couber, por Decreto, revógando
"uàntrãË-offisições em contrárío.

no

Apiaí, 16 de agosto de 2016..

ARI OSMAR
Prefeito

ESTA LEI TEVE ORIGEM NO PROJETO
DE LEI
SENHOR PREFEITO ARI OSMAR
MARTINS KINOR.

NO

S KINOR
icipal

024 DE 16 DE JUNHO DE 2015, DE AUTORIA
DO
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V - no pagamento regular das parcelas
do débito consolidado, bem assim dos
tributos e de demais rõceitas municipais
oecorrãntes
oe fatos geradores ocorridos
posteriormente a 31 de dezembro
Oe

