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O Prefeito do Municipio de Torrtama faço saber que a Câmara
Municipa] decretou e eu sànciono a seguinte Lêj.:

Reedita o Programa de Recuperação
Fiscal do Munlcípio dê Toritama, sob
a Denominação dê REFIs/2018/1 para
pessoês fisicas e juridjcàs e dá
outras prov-idências.

Art. 1'- Fica reeditado, no âmbj.Eo do Municipio de Torltama,
o proglama dê recuperaÇào flscal REFI-S, cuja denominaÇào passa a
.PRoGRAMA DE RECUPERÀÇÀo FISCÀL REFIS 2O1Bl1", dêstinado a
promovêr a regulârizaÇão e recupêraçâo fiscaf de créditos
Eributários de compêtêncla do Municipio, dêcorrênte de débitos dê
pessoâs fÍsicas e/ou lurldicas, relativos â tributos municipais
enquadràdos em prôcêssos administrativos inscritos ou nâo em
divida ativa, contempi-ando os ajuizados ou a ajuizar.

Paráglafo único. O Programa de Recuperaçào F.isca]
REEIS/20L'l /2 náo alcanÇa débitos relativos a Imposto sobre
T.ransmissãô - inter vlvos - de Bens Imóveis (ITBT ) e ê
Contr.ibuição de Melhorias.

Art, 2o. O ingresso no Progrâmâ de Recupêrâção EiscaI ou
REFIS,/2018/1, dãr-se-á por opçâo do contribuinte, pessoa fisica
e/oü juridica, que fará jus âo regime espêciê1 de cônsolidação,
pagamento ê parcelamento dos déb1tos flscais referidos no ârtlgo
anterior, e .implicará na inclusâo da totalidade dos débitos em
nome do contribuj.nte optante, j.nclusive ôs não constituldos, que
serão incfuidos no ploglama mediante confissâo,

Pârágrâfo único. O Programâ de RecuperàÇào Fiscal
REFTS/2018/1 sêrá âdministrado pela Secretarià Municipal dê
Eazenda ou por secretarÍa que vier substitui-1a.

À!t. 3". Para beneficiar-se do REFIS/2018/1, o contribuinte
deverá coftparecer à Secretária t"íunicrpaf da Eazeôda ê aderir
a^rrr,rrao ,rn,a,ao, o, to*,roro
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formalmente ao Programa en até 180 (cento e oitenta) dias a
contar da publicação desta Lei ConpLenentar.

Parágrafo único. 0 prazo de adesão de que trata este artigo
poderá ser prorrogado, até o final do exeicicj.o dê 201.9, por
sucessivos prazos de até 30 (trrnta) dias, por Decreto do Chefe
oo Poder. ExecL L i vo.

Àr!. 4o. O requerimento de adesào ao Programa REEIS,/2018/L
deverá ser instruldo con os seguintes documêntos:

I - Termo de Confissão de Dívida Ativa, com a opção de
pagamênto;

II - Declaraçào de desistência de aÇão judrcial proposta em
desfavor do Munr-clpio para discussâo de cobranÇa de tri.butos;

II1 - Dec1alaÇão cle de s conhec imento, por partê do adêrêntê,
dê êvêntual execução fiscal referênte ao débito objeto do
requerimento de Adesào ao Programa RErIS,/2018/1.

§ 1' O pedido do parcelàmenlo será inserido no próprj.o Teamo
de Conflssão de Divlda expedido pelo Departamento de TributaÇão e
Planejamento Jurídico da Secrêtaria Municlpal dâ Eâzenda.

S 2o o Termo de confissão de Dívida deverá ser assinado êm
02 (duas) vias de igual teor pel.o sujeito passivo (contribuintê),
e pelo sujeito atj.vo (Município dê Toritâma), âtravés do titular
da Secretaria Municipaf dâ Fâzênda ou sêrvidor delegado por este.

S 3o o contribuinte recebêrá do setor de tributos o DÀM -
Documento de ArrecadâÇáo Municipal com os !espectivos descontos
para paganento até a data de vencj.rftento nele inserido, dê âcordo
com a opçáo rêa1izada, observada a tabel"a do Ànexo I desta I-ei
Complementar.

Art. 5o. o pedido de parcelamento inplicà!á na:

.I - confissão. irrevogável dos débitos trlbutárros;
lI - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso

administrativo ou judicial, bem como desistência dos iá
intêrpo3Los, rêlativâmente aos déb1tos f.i.scais por opÇão do
cont rlbuinte;

III - inre.rrupção da p.LescrrÇão.

Art, 6', 0s créditos tributários rncluidos no REEIS,/2018,/1,
devidamente confessados, poderão ser pagos em até 60 (sessenta)
parce.Ias menéais e sucessivas, com â âssÍnatura do Termo de
ConfiSsão de Divida, observadas as seguintes regras:

I- Dêsconto de 1OO? (cem por cento) dos juros ê mulLa dos

l'[iu,tx*to

crédi r-o:r tributários ê não
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II- Pera adesão ao REFIS/2018,/1, a opÇâo de parceLanento só
poderá ser efetuada coÍn a fixâÇão do valor de cada parcela não
inferior a RS 200,00 (duzentos rêais) .

IlI- A homo]ogâçâo do parcelamento ficará condicionada a
comprovaÇão do pagamento da primeira parcela do acordo firmâdo.

Àrt. ?o. Será excluidô do Prcgrama de RecuperaÇão Fiscal -
REFIS,/2018,/1, o contribuinte que dêixar de pagar 02 (duâs)
parcel.as consêcutivas e/ou até 03 (três) parcelas alternadas do
parce.Lâmento tlrmado.

S 1à. A exclLlsão do optante no Prograna de RecuperaÇão
fiscêI - REFrs/2018/1, implicará na exigibilidade iúêdiatâ da
totalidade do débito tributário devido e não pago, com dêduÇáo do
montante recolhido, restabelecendo-se o déblto original sem os
benef icics concedidos pe]o programa.

§ 2". A excfusão do optante no REFIs/2018/1 inportará em
inscriçâo na dívida ativa e consêquente cobranÇa judicial, ou, no
caso de execuçâo fiscal suspensa, impulso da aÇão.

Art. Bo. Caso o contlibuinLe descumpra a proposta escolhida
dentro do Programa de Recuperaçâo FiscaI, sobre as paicelas em
atrêso incidirão mufta e julos, nos termos da leglslação em
vrgor.

Árt. 9'. Os débitos fiscâis câdâstrados serão devrdànente
côrrigidos com basê nos lndices oficiais de atualizaÇão monetária
TPCÀ - Índice Naciona] de PreÇos ao Consumldor - Anplo, àté â
data da negociação do débito 1nc.Iuído no REFIS/2018/1.

ArE. 10. Os execuLivos fiscais dâ Divida Ãtrva náo serão
ajuizados se seu valor total for infer-ior a R§ 1.500,00 (um mi.L e
quinhentos reais), em consonância com o art. 14, § 3", inciso II.
da Lei Complementar no 101/2000 - Lei de Responsabilidade Eisca].

Àrt. 11. os prazos para parce.l.anento e as condiçôes de
pagamento previstas nesta Lei Complenentar terâo vigência
tenporária, vafendo excl.usivamente para os êfeitos do
REFTS/2018/1.

Art, i2. os contribuintês que ade!iram.as out!as ediçôes do
REFÍS/2017, neste exercício ou no exercicio anterior, podêrão
rênêgociar seus débitos conforne as novas Íêgras plevistas nestâ
ler CompfemenLar.

Art. 13 . Flca o Chêfê do Podêr Executivo autorizado a
expedir normas regu-Iamentarês a presente Lêi Complemenlar,

Art. 14. os benefícios tributários de que ,tratam a plesente
Lei Complementar êncontram respaldo nê estimativa de rêcêita da
.l-ei do orçamento 2018 e não afelará as metas .de resu-Itados
,iffEÍÍUiA MUITICIPÂI DE ÍORIIAMÂ
cNP': r1.2s6.054/0@1-19
ÂÉnida Oonv. Jora peÍelía, 1370, paíqÉdasFetas
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fiscàis previstas na Lei. de Dlrêtri?es Orçamêntárias, tudo
cônforme estudo de j.mpactc. orÇãmentário-flnanceiro que coiopõe o
Anexo II desta ]-ei Complenentar.

Art. 15. Esla Le; entrará em vigor na data de sua
publicaÇáo.

Art. 16. Revogam-se as disposiÇôes em contrário.

Toritama, 22 de novembro dê 2018

EdlIs es de Lima

PREFEITURÀ MUNICIPAL DI ÍORIIAMA
aNPr:11256054/oo0l l9
Avenida Donvâllôsê Pêré rà,1370, párque das Fe ra5

Ior.tàmâ Pe..ambú(o CEP 95r25 (XlO
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LEI COMPLEMENTÂR NA 13, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

PROGRAMA DE RECUPERÂçÁO FISCAL - REFIS/zO1S.T

DEI\4ONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

O at t. 6e, inciso I da presente Lej Complementar concede anistia fiscal por meio de
desconto de até 10070 [cem por cento) de urLrltas e juros de mora sobre tributos municipais,
nas condições que estdbelecf.

Sobre a matéria disiõc a Lei Complementar na 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF)l

Art. 14.4 conccssão ou ampliâção de incentivo ôLr benelÍci{) de Datureza tr-ibutária da qual
decorra renúncia dc receita deverá estrr âconrpâllhada dc estimativa do impacto
orçamentário'Íinancciro no exercício êm que devâ iniciâÍ sua vigência c nos dois
scguintes, rtender ao disposto na ler de diretrizes orçanrcntárias e a pelo menos uma das
seguintes condições
I ' demonstrâçâo pelo proponent€ dc que â Íel]úncia Íoi considerada nã estimâtivâ de receitâ
da lei orçânrentária, oa foÍmà do arl. 12, e de que não alehrá âs metâs de .esultados fiscais
previstâs no ancxo própÍio da 1ej dc dirctrizes orçanrentári.s;
ll - estar aconrpanhada de mediÍlis de compensaçâo, n(, feriodo mencjonado r)o crrpÍra, por
meio do aumeuto dc receitâ, proveniente dâ elevâçào de aliqu.tâs, amplâção da base de
cálculo, nrajoraçâo ou criação de tribnto,{ contribuLção (BRASIL. 20001. (6110 nosso)

A Lei llunicipal ne 1.569 de 01 de setembro de 2017, estabeleceu as Diretrizês
Orçamentárias para o exercício de 2018, tendo tratado de anistia fiscal no artigo na 70,
transcrito abaixo:

Art. 70.0s prcictos de lei de concessão de ânistiâ, .enrissâo, subsídio, crédito presumido,
iserçâo el» crráter não geral, alteraçáo dc âliquota ou nrodincação de base de cálculo que
impliquenr reduçào discriminãdi,lc nrb tos ou contriburçôd5 e oLrrros beneiÍcios, que
correspondan a tratamento drferenciedo, poderão ser aprcscntados no exercÍcio de 2018,
Íespeitadas âs demais disposições do art. 14 da Lei Complcmentâr nq 101, de 4 de maio de
2000. [T0RfrAN,ÍA, 2017].

^ 
rcferida Lei de Diretrizes Orçamenrárias para 2018, no 1.569/2017, no Anexo de

Melas F'iscais, contém as projeções de receitas, despesas, reslrltado nominal e primário,
para os exercícios de ?018,2079 e2020.

Nos anexos da t,ci n0 1.586 de 1l tle dezembro de 2017 Lei orçamentária Anual
de Toritama/z018 - consta as estimativas de receitâs e despesas. Especificamente, no
ANEXO 2 Receitas Segundo as Categorias Econômicas, estão discriminadas a rubrica
mult:rs e juros de mora da dívidâ ativa dos tributos, num total de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reaisl.

Consta do Anexo de Mctâs Fiscais 
^MIr 

que integra a LD0/2018, conforme
memóriâs de cálculo anexas, com as tabelas cio relàrido AN1f, os scguintes valores:

pRE lÊ ÍUU,I M LINIClPAL Ot lOHl r Átv1Â
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Para o exercÍcio de 2018:

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I A - IN'IPACTO ORÇAMENTÁRtO

l)ortanto, está previsto na LDO/2018 uma meta de resultado primário de R$'
4.546.000,00.

Ilenúncia de R$ 80.000,00 na receita corrcnte primáriâ, relativa as multas e iuros
de mora, impacta negativamente no mesmo valor, reduzindo a estimativâ de resultado
primário de R$ -4.546.000,00 para R$ - 4.626.000,00, que representa 0,02%.

Metas e impacto orçamentário nas receitus estimadas para 2019:
Utilizando as projeçôes constanrcs do reíerido Anexo de Metas Fiscais da

LDO/20'18, onde constam as projeçôes de 20 lB a 2020, paÍa 2019, temos:
1. Receitas PÍimárias R$ 88.889.000,00
2. Despesas Primárias E[-88.432-O0-QJ0
3, Superávit Primário R$ 457.000,00

tsstimando as receitas de multas e juros de mora, na mesma proporção das
cstimativas das tabelas do AMF da LDo/2018, para 2019, projetamos umâ receita de R$

85.400,00.
Abatcndo do resultâdo pÍimário demonstrado acima, no valor de R$ 457.000,00 o

valor da anistia total de multas e juros de mora estimados para 2019, a meta de resultado
primário cairia para R$ 371,600,00, que presenta um impacto de -0,190/0.

Metas e impacto orçamentário nâs [eccitas cstimadas para 20201
1. Receitas Primárias R$ 94.594.000,00
2. Despesas Primárias &L2L-138J00-pQ
3 Superávit Primário R$ 457.000,00

Do mesmo modo, projetando a receita de multas e juros de mora para 2020, com os
índices que constam do Anexo de Metas Fiscais da LDO/2018 para 2020, Íesultaria em R$

91.249,90.
Dessa forma, a meta de resultado pl irná.io paÍa 2020, estimada em R$ 457 000,00,

câiria para R$ 365.750,10, implicando em um impaclo de -0;20o/a na meta de resultado
primário estimâda para o exercício de 2020.

Metas e impacto orçameDtário nas receitas estimadas pâra 2018:
1. Reccitas Primárias R$ 83.100.000,00
2. Despesas Prirnárias Il$ 87-646!00!0
:J. l)óficit Primário R$ - 4.546.000,00

'REF'IIU 
RÂ MUNICIPAI OE IORIÍAMA

CNPI:11296054/000139
AvenÕaDo,vallo5éPerera,1370,Parquedàste,as
Íonrámâ - Pernaíbu@-cEP 55125{0C
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ANEXO I B - IMPACTO FINANCEIRO

I)ara o lmpacto Frnanceiro, consta do ,^nexo V - Metodologia e Memória de Cálculo
das Metas Anuais para o Montante da Dlvida Pública, que integra a LDO/2018 (Lei na

1.569/2018), conformc mcn]órias de cálculo anexas, com as tabelas do Íelerido AMF, os
seguintcs valores:

Para o exercicio de 2018

Estimativa do Ativo DisponÍvel para 2018

RS 4106.000 00

ni!cl Li

Está previsto na l,DO/2018 um Ativo Disponível de R$ 4.106.000,00 para o

exercicio de 2018: Com a renúncia de R$ 80.000,00 de multas e juÍos de mora da dívida
ativa, impacta negativanente, reduzindo o 

^tivo 
Disponível para R$ 4.026.000,00, que

representâ - 1,95 0/0.

Portanto, o efeito da Lei Complementar Iimita-se de diminuição do ativo financeiro
em apenas -1,95010.

l)ara o exercício de 2019:

Dstirnativâ do 
^tivo 

l)isponível parü 2019

0

.i...... 45..10 0

tivo Di 0

Hstá previsto na LD0/2018 um Alivo Disponivel dc R$ 4.281.000,00 para o
exercicio de 2019. Com a renúncia de R$ 85.400,00 de mulLas e juros de mora da dÍvida
ativa, inlpacta negativamcnte, reduzindo o Ativo Disponível para R$ 4.195.600,00, que
representa -1,990/0.

Para o exercício de 2020:

Estimativa do Ativo Disponível parâ 2020

Rt 4.4ó2.000
':l H$

t. .r rl Ível l.i 4.370.75 10

Está previsto na LDO,/2018 um Atjvo DisponÍvel de R$ 4.462.000,00 para o
exercício de 2020. Com a renúnciâ de R$ 91.249,90 de multas e juros de mora da dÍvida
PRE'EIÍURA MUNICIPAT DE ÍORÍÍAMA
cNPr, 11.256 09/m0r-3q
Âvenida Doívol,o5ê pere Ía,1l70, Pa.aLê das re râr

P4r^a 7 de 13

R$ ,1026.000,00

91.249,90

(



ativa, impacte negatjvamcnte, reduzindo o Ativo Disponivel pârâ R$ 4.370.750,10, que
Iepresenta -2,050/o.

GABINETE DO PREFEITO

Foi elaborado estc dcn]onstrativo pirrar atender a Lei Complementar nq 101/2000 -
I.ei de Responsabilidade riscal, que pede no excrcício êm que a anistia entrc cm vigor e nos
dois scguintes cxercícios.

'Ioritama,0B de novembro de 2018

Joâo Gualberto Combé Gomes
CRC/PE re 021289/O-0

Constam as Memórias de cálculo que instruem os resultados apontados acima na folha
seguinte:

r."...,..^..I ôRITÂMÂ

PREFEITURA MI.INICIFAL DE TORÍÍAMA
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MUNrCiPr0 DE T0RrTÁüÁ/PE - 2018

LêidsDietri4rorcrft nlaÍia5 t0o,/2013 l€ins 1.569de01 d(!r.mbrod.?01',
D[MO]'I STRATIVO D[ IIt,I PACTO ORÇÁN,{ÊNTÁRIO T FINÁN CI IRO . M TTAS FISCÁIS

lll'tletodolo8la ! Memórh de(ílculodú!4etasrnuaÀ paír 0 Resulrado Prlráíi0 do Múikipio

cE!ul1ÂD0?xlraxl0

( r.t )

PREF EITURA M UNICIPAT DE ÍORIÍAMA
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Toritama, 22 de novembro de 2018.

João cualbelto Conrbé comcs
CRC/PE ne 021289/O-0
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