
ESTADO DO CEARA 
GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI 1° 169/2015, DE 04 DE SETEM MOO DE 2015. 

lnstitui o Programa de Recuperacao Fiscal 5 — 
REFIS/2015 e cid outras providencias. 

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE URUOCA, no use de suas atribuicOes legais, 

especialmente estabelecidas nos incisos II e V, art. 82, da Lei Organica do Municipio de 
U ruoca. 

Fact) saber que a Camara de Vercadores do Municipio de Uruoca decretou a eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica instituido no Municipio de Uruoca, o Programa de Recuperacao Fiscal 5 -- 

REFIS/2015 nos termos desta Lei. 

Art. 2". 0 REFIS/2015 a que se refere o artigo 1° desta Lei faculta ao contribuinte a 
possibilidade de liquidar sous debitos tributarios, a vista, com dispensa da multa e dos juros 
moratOrios. 

§ 1". Podera ser concedido parcelamento do valor principal do tributo atualizado, em ate 
6(seis) parcelas mensais, corn redueao de 100% de juros e multa, cuja parcela minima a ser 

paga nao seja inferior a R$ 30,00 (trinta reais); 

§ 2". Quer seja a vista ou parcelado, o pagamento devera ser efetuado em ate 180 (cento 

e oitenta) dias uteis contados a partir de data da assinatura autorizada que devera ser aposta no 

Requerimento de Adesao ao Programa, a ser preenchido pelo contribuinte e protocolado no 

setor de Arrecadacao, durante o periodo de vigencia desta Lei, conforme modelo constante no 
Anexo Unico desta Lei; 

§ 3". 0 atraso no pagamento de duas parcelas implicard na imediata exclusdo do 

contribuinte do programa de que trata esta Lei, bem como a perda do beneficio. 
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Art. 3°. 0 contribuinte, por ocasiao do pedido indicara a forma de pagamento, bem 

como fara confissao expressa e irretratavel do debit° e eventuais custas judiciais, revelando, 

inclusive, sua renimcia em interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial que vise 

obstaculizar a cobranca do credito. 

Art. 4". Os beneficios de que trata esta Lei alcancarao os debitos inscritos ou nao em 

Divida Ativa, ajuizados ou nao, parcelados ou nao, relativos ao exercicio de 2014 e anteriores, 

cuja causa do inadimplemento refira-se a cobranca de impostos, taxas e multas por infracao de 

qualquer natureza, inclusive os apurados nas awes fiscais em curso. 

§ 1" Tratando-se de creditos tributarios ja parcelados, o beneficio de que trata essa Lei 

aplica-se as parcelas vencidas e nao pagas. 

§ 2" Assim como as dividas vencidas a partir da data da respectiva solicitacao, sendo 

vedada a comutatividade de beneficio ja contemplado por outro REFIS municipal, 
observando-se o seguinte procedimento: 

I. Para fins de calculo da amortizacao das parcelas pagas, mediante parcelamentos 
beneficiados ou nao corn REFIS anterior, levantar-se-a o montante pago, atualizando-se cada 

parcela corn base na SELIC do exercicio em que foi efetivamente liquidada. 

II. Atualizar-se-d monetariamente, atraves da taxa SELIC, o valor principal do debit°. 

Art. 5°. 0 nab cumprimento do acordo, ou seja, o nao pagamento do debit° dentro do 
prazo estipulado no § 4°, art. 2° desta Lei, implicard na perda do beneficio, acarretando, 
inclusive, o ajuizamento da acao executiva, ou se esta ja estiver proposta, a execucao sera 
retomada nos proprios autos. 

Art. 6°. A fruicao dos beneficios contemplados por esta Lei nao confere direto a 
restituicao ou compensacao de importancia paga, a qualquer titulo. 

Art. 7°. Em se tratando de quitacao de creditos tributarios cujos processos se encontrem 
em fase de execucao devera ser ouvida a Procuradoria do Municipio, para efeito de calculo 

das eventuais custas processuais. 
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Art. 8°. 0 disposto nesta Lei nao se aplica aos creditos tributarios lancados de officio, 

decorrentes de infracao comprovadamente praticadas corn dolo, fraude ou simulacAo. 

Art. 9°. 0 chefe do Poder Executivo Municipal podera baixar os atos regularmente que 

se fizerem necessarios a implementacAo desta Lei. 

Art. 10. A vigencia desta Lei sera da data de sua publicacao ate 30 de dezembro de 

2015, momento este que sera() recebidos os Requerimentos de Adesao pelo setor competente. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicOes em 

contrario. 

Uruoca, Ceara, em 04 de setembro de 2015; Edificio Chico Eudes e 58 anos de 
Emancipacao Politica. 

RANCISC
/  

O KILSEI I PESSO AQUINO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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