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A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ivai, Estado 
do Parana, aprovou e eu, THIAGO EPiFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono 
a seguinte

LEI

Fica instituido no Municipio de Ariranha do Ivai o Programs de 
Recuperagao Fiscal - REFIS, destinado a promover a regularizagao de creditos do 
Municipio, decorrentes de debitos de contribuintes pessoas fisicas e juridicas, relatives 
a creditos fiscais de natureza tributaria ou nao tributaria de competencia municipal, 
constituidos ou nao, inscritos em divida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade 
suspensa ou nao, e langados ate 31 de dezembro de 2021.

§ 1°- O beneficio previsto neste programa nao alcanga debitos fiscais cujo 
fato gerador tenha ocorrido no mesmo exercicio do requerimento de adesao ao 
REFIS.

Art. 1°.

§ 2°- Os tributes municipals abrangidos no REFIS-ARIRANHA/2022 serao, 
especificamente, o ISSQN (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza), o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urbano), as taxas em geral, contribuigao de meihoria e as 
receitas diversas contabilizadas no rol de dividas municipais.

Art. 2°. O ingresso no REFIS dar-se-a por opgao do contribuinte, que fara 
jus ao regime especial de consolidagao e parcelamento dos debitos fiscais referidos no 
artigo anterior, nos termos e condigoes previstas nesta lei.

§ 1°- O prazo para a adesao ao REFIS-ARIRANHA/2022, inicia-se no dia 
21 (vinte e urn) de fevereiro de 2022 e encerra-se no dia 30 de abril de abril de 2022.

§ 2°- O valor dos debitos a serem consolidados sera determinado com 
base na legislagao vigente, com os acrescimos relatives a multa de mora, juros de 
mora e a corregao monetaria com variagao da Unidade Fiscal do Municipio - UFM.

§ 3°- Para fins desta lei, os acrescimos a que se refere o paragrafo anterior 
poderao ser reduzidos, observando-se os limites a seguir:

I - Desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor da multa e dos 
juros, para pagamento a vista;
II - Desconto de 70% (setenta por cento) sobre o valor da multa e dos 
juros, para pagamento em ate 06 (seis) parceias;
III - Desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da multa e dos 
juros, nos casos acima de 06 (sets) parceias, ate limite maximo de 12 
(doze) parceias;
§ 4°- Atribui-se o limite da parceta minima em R$ 30,00 (trinta reais), nao 

sendo permitida parcels com valor inferior.
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Art. 3°. A regra de adesao. de numero de parcelas e dos valores referentes 
aos debitos dos contribuintes que trata o artigo 1 0, ficara timitada ao estabelecido nos 
incisos I a III e paragrafo 4° do artigo 2° desta Lei.

Art. 4°. Em todos os casos, o parcelamento acordado tera a primeira 
parcela como validadora da adesao ao REFIS, que, vencera no mes em que o REFIS 
for formalizado.

Art 5° A opgao pelo REFIS exclui qualquer outra forma de parcelamento 
de debitos relatives aos impostos e taxas de que trata esta Lei.

Art. 6°. O nao pagamento da parcela de adesao ou de 03 (tres) parcelas 
consecutivas ou altemadas, acarretara no rompimento automatico do REFIS, e, na 
inclusao dos valores em divida ativa, acrescidos dos juros e multas originals ou 
proporcionais, conforme a consolidagao da divida a ser reaiizada pelo Setor de 
Tributagao.

§1°- A emissao de certidao negativa e/ou positiva com efeito de negativa 
ficara condicionada ao pagamento da primeira parcela ou da taxa de adesao, que 
valida o REFIS e da adimplencia ao parcelamento.

§2°- No caso de parcelamento dos debitos tributarios inscritos em divida 
ativa, objeto de cobranga executive judicial, o pedido de parcelamento devera ser 
instruido com o comprovante do pagamento das custas judiciais e honorarios 
advocaticios, suspendendo-se a execucao. ate a quitagao do parcelamento.

Art. 7°. A adesao ao REFIS-ARIRANHA/2022, implica:
I - Confissao irrevogavei e irretratavel dos debitos fiscais;
II - Expressa renuncia a qualquer defesa ou recurso administrative ou 
judicial, bem como desistencia dos ja interpostos, relativamente aos 
debitos fiscais parcelados;
III - Suspensao da agao executiva judicial ate o pagamento integral do 
parcelamento;
IV - Aceitagao plena e irretratavel de todas as condigoes estabelecidas;
V- No compromisso de recolhimento dos respectivos tributes do exercicio 
corrente.

Art 8°. O requerimento de adesao devera ser instruido com os seguintes
documentos:

I- Documento de identificagao pessoai (RG e CPF), no caso de pessoa 
fisica;
II- Copia do contrato social ou estatuto, no caso de pessoa juridica;
III- Instrumento de mandate com poderes especificos no caso de 
representante legal;
IV- Comprovante de pagamento das custas judiciais e honorarios 
advocaticios, no caso de execugao fiscal;

Paragrafo Unico. O contribuinte que possuir agao judicial em curso, na 
qua! requer o restabelecimento de sua opgao ou a sua re-inclusao em outros 
parcelamentos, devera como condigao para valer-se das prerrogativas desta Lei, 
desistir da respectiva agao judicial e renunciar a qualquer alegagao de direito sobre a 
qual se funda a referida demanda, protocolando requerimento de extingao do processo
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com resolugao do merito, no ato de adesao do parcelamento do REFIS- 
ARIRANHA/2022.

Art. 9°. Constitui causa para exclusao do contribuinte do REFIS- 
ARIRANHA/2022, com consequente revogacao do parcelamento:

I - O descumprimento dos termos da presente Let, ou de qualquer 
intimagao ou notificagao efetuada no interesse de seu cumprimento;
II - A decretagao da falencia ou recuperacao judicial do sujeito passive, 
quando pessoa juridica;
III - A cisao, fusao, incorporagao ou transformagao da pessoa juridica, 
exceto se a nova soctedade ou a incorporadora permanecerem 
estabeiecidas no Municipio e assumirem a responsabilidade solidaria ou 
nao do REFIS-ARIRANHA/2022

§ 1°- A exclusao do Programa implicara na exigibilidade imediata da 
totalidade dos debitos ainda nao pagos, restabelecendo-se, a este montante, os 
acrescimos legais na forma da iegislagao aplicavel.

§ 2°- A exclusao do Programa produzira efeitos automaticamente a partir 
do primeiro dia util do mes subsequente aquele em que o contribuinte descumprir com 
as hipoteses acima estabeiecidas.

§ 3°- A exclusao do Programa importara no imediato prosseguimento dos 
processes de execugao fiscal, suspenses por conta da adesao.

§ 4° Nao sera aplicado o disposto neste artigo nos casos de situagoes de 
emergencia ou calamidade publica declarada pelo Municipio, pelo periodo em que 
perdurar referida situagao.

Art. 10. O sujeito passive que, ate o ultimo dia de adesao REFIS- 
ARIRANHA/2022, comunicar voluntariamente infragao relativa a tributes municipais, 
cujo fato gerador seja anterior a 1° de janeiro de 2021, podera requerer o 
parcelamento dos debitos correspondente na forma desta Lei;

Art. 11. O Poder Executive Municipal podera editar Decretos 
regulamentadores quando necessario for, atendidos aos limites e regras dispostas na 
presente Lei, ao fiel cumprimento dos objetivos a serem alcangados.

Art. 12. Aplicam-se aos casos omissos desta Lei os dispositivos do Codigo 
Tributario Municipal, no que couber.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se 
as disposigoes em contrario.

Edificio do Pa
mes de fevereiro do ano de dojs

^trfficjpal de Ariranha do Ivai, aos quatro dias do
e^yime e dois (04/02/2022).

THIAGO EPIFANIO DA SILVA
Gestor Municipal


