
 

 

AUTÓGRAFO N.º 4158/2021 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2021 do Executivo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal -REFIS-, destinado a promover a 

regularização de créditos do Município de Jardinópolis, decorrentes de débitos de 
pessoas físicas e jurídicas, relativos a obrigações tributárias ou não tributárias, com 
fatos geradores até 31 de dezembro de 2020, constituídas ou não, inscritas ou não 
em dívida ativa, ajuizadas ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive 
as oriundas de parcelamentos anteriores.  

 
Parágrafo único - O Programa de Recuperação Fiscal -REFIS-, de que trata o caput deste 

artigo, consiste na possibilidade de parcelamento dos débitos fiscais, bem 
como na anistia de juros e multas, nos termos desta Lei Complementar. 

 
Art. 2º Os benefícios previstos nesta Lei Complementar não se aplicam aos seguintes 

créditos:  
 
I-Decorrente de multa por infração à legislação de trânsito e à legislação ambiental; 
 
II - Decorrente de multa e ressarcimento aplicado pelo Tribunal de Contas do Estado ou da 

União; 
 
III - Relativo aos tributos retidos na fonte e não recolhidos à Fazenda Pública Municipal; 
 
IV- Decorrente de ação judicial e processo administrativo com decisão definitiva/transito em 

julgado. 
 
Art. 3º O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do contribuinte responsável pela obrigação 

tributária, que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos 
débitos fiscais nos termos desta Lei Complementar.  

 
Art. 4º A opção pelo REFIS poderá ser formalizada de forma online pela internet, nos canais 

de atendimento da Prefeitura Municipal de Jardinópolis até 30 de dezembro de 2021, 
mediante preenchimento do “Termo de Opção pelo REFIS”, conforme modelo 
estabelecido pela Divisão de Tributação, admitindo-se a emissão do boleto de forma 
presencial junto ao Setor da Dívida Ativa da Prefeitura. 

 
Art. 5º Os débitos fiscais devidamente confessados e consolidados poderão ser quitados em 

parcelas fixas, mensais e sucessivas até o dia 30 de dezembro de 2021, com anistia 

“INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À 

REGULARIZAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE 

JARDINÓPOLIS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 
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de 100% (cem por cento) dos juros e multas, observando-se o limite da parcela 
mínima. 

 
§1º - O atraso no pagamento de qualquer parcela importará no acréscimo de correção 

monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. 
 
§ 2º - Os débitos existentes em nome do optante serão consolidados tendo por base a data 

da formalização do pedido de ingresso no REFIS.  
 
§ 3º - Até a data de adesão ao REFIS incidirão sobre os débitos tributário ou não tributário 

consolidado, acréscimo de correção monetária, juros, encargos administrativos, legais 
e judiciais cabíveis, estabelecidos na legislação tributária municipal vigente. 

 
§ 4º- Após a atualizado dos débitos, será procedida as reduções previstas no art. 5º desta 

Lei Complementar.  
 
§ 5º - Para fins deste artigo os valores das parcelas não poderão ser inferiores a R$ 25,00 

(vinte e cinco reais) para pessoas físicas e R$ 100,00 (cem reais) para pessoas 
jurídicas.  

 
§ 6º - A primeira parcela terá seu vencimento e deverá ser paga no quinto (5º) dia útil após a 

emissão do boleto, e as demais sucessivamente até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente. 

 
§ 7º - Eventuais débitos fiscais não declarados ou não constituídos relativamente ao período 

retroativo a 31 de dezembro de 2020 poderão ser confessados espontaneamente e 
incluídos no REFIS, sem a incidência das cominações legais previstas por eventuais 
infrações a legislação tributária.  

 
Art. 6º A adesão ao REFIS fica sujeita as seguintes condições:  
 
I – Desistência expressa e irrevogável de eventuais defesas, reclamações, recursos 

administrativos e/ou judiciais relativos aos tributos objeto do pedido de parcelamento, 
bem como a renúncia ao direito em que se fundam;  

 
II – Parcelamento da totalidade das obrigações tributárias lançadas em nome do optante, 

com fatos geradores até 31 de dezembro de 2020;  
 
III– Confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos fiscais objeto do 

parcelamento;  
 
IV – Na hipótese de parcelamento de crédito tributários ajuizados o pedido de adesão 

deverá ser instruído com o comprovante do pagamento das custas processuais;  
 
V – Aceitação plena e irrevogável de todas as condições estabelecidas nesta Lei;  
 
VI- Não autoriza a restituição, compensação com precatórios ou quaisquer outros títulos. 
 
Art. 7º A inadimplência acima de 03 (três) parcelas consecutivas ou não implicará, 

independentemente de notificação, na automática perda do direito aos benefícios 
da presente Lei, com a exigibilidade imediata da totalidade dos débitos ainda não 
pagos, com os acréscimos legais. 
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Art. 8º Os processos judiciais que envolvam os créditos tributários objeto do parcelamento 
na forma desta Lei ficarão suspensos pelo prazo do parcelamento.  

 
Art. 9º A renúncia de receita, decorrente do desconto de que trata o artigo 5º desta lei, será 

considerada na estimativa da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 4658 de 23 de junho 
de 2020 com vigência para o exercício de 2021, valor de R$ R$ 1.446.165,19 (um 
milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e 
dezenove centavos) ficando respectivamente alterado o demonstrativo VII – 
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita. 

 
Art. 10 O contribuinte poderá aderir ao benefício a qualquer momento, até 30 de dezembro, 

podendo dividir o pagamento do débito em parcelas tantas quantos forem os meses 
restantes para o encerramento do exercício, a saber: 

I- Adesão em abril: 9 parcelas; 
II- Adesão em maio: 8 parcelas; 
III- Adesão em junho: 7 parcelas; 
IV- Adesão em julho: 6 parcelas; 
V- Adesão em agosto: 5 parcelas; 
VI- Adesão em setembro: 4 parcelas; 
VII- Adesão em outubro: 3 parcelas; 
VIII- Adesão em novembro: duas parcelas; 
IX- Adesão em dezembro: 1 parcela. 

 
Art. 11 O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei, para sua melhor 

aplicação.  
 
Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 

 

 

Jardinópolis, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos treze dias do mês de abril de 2021.  
 

 
 
 
 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

14 abr 2021, 15:44:01 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número d15581ee-2b89-423a-8fab-

b6b247db4378. Data limite para assinatura do documento: 14 de maio de 2021 (13:20).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 abr 2021, 15:44:55 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

14 abr 2021, 15:45:09 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

14 abr 2021, 15:45:23 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 14 de maio de 2021 (13:20).

14 abr 2021, 20:23:37 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

179.104.173.32. Componente de assinatura versão 1.107.2 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

15 abr 2021, 14:06:04 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.188. Componente de assinatura versão 1.108.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

15 abr 2021, 14:06:05 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

d15581ee-2b89-423a-8fab-b6b247db4378.
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