
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM 
GABINETE CIVIL

Lei Complementar n°0115/2017.

Sanciono a presente Lei Complementar sem veto. 
Gabinete Civil, Parnamirim/RIN, 18 de Julho de 2017; 
128  ̂da República.

Institui novo Programa de Recuperação Fiscal -  REFIS 
III e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM -  RN:

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM -  RN 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Artigo Io - Fica instituído o Programa de RECUPERAÇÃO FISCAL -  REFIS 
III junto a Secretaria Municipal de Tributação-SEMUT e a Procuradoria-Geral do Município-PROGE, 

nos termos desta Lei Complementar.

§1° - A adesão ao REFIS III dar-se-á por opção do contribuinte, podendo ser 

formalizada em até 30 de setembro de 2017.
§2° - A adesão ao REFIS III está condicionada ao pagamento de antecipação

equivalente à:

I -5% (cinco por cento) se o valor total da dívida a ser parcelada for até de R$

1.000,00 (mil reais);
II -  10% (dez por cento) se o valor total da dívida a ser parcelada for menor 

ou igual a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
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III — 15% (quinze por cento) se o valor total da dívida for maior que R$

25.000. 00 (vinte e cinco mil reais) e até R$ 100.000,00 (cem mil reais);

IV — 20% (vinte por cento) se o valor total da dívida for superior a R$

100.000. 00 (cem mil reais).

§3° - O valor desta antecipação poderá ser pago em até cinco (5) parcelas, 

nunca inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais.
§4° - À consolidação dos créditos tributários alcançados pelo REFIS III 

abrange todos os existentes em nome do contribuinte ou responsável, na forma da lei, em qualquer 
fase de cobrança.

§5°- Para fins desta Lei, considera-se crédito tributário a soma dos tributos, 

multas e juros de mora, ainda que objeto de parcelamento em curso.

§6° - A adesão ao REFIS III implica:

I -  a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito 
passivo na condição de contribuinte ou responsável e por indicados para compor o REFIS III, nos 

termos dos artigos 389 e 395 da Lei n °13.105, de 16 de março de 2015 -  Código de Processo Civil;
II — a aceitação plena e irretratável, pelo sujeito passivo na condição de 

contribuinte ou responsável, nas condições estabelecidas nesta Lei Complementar;

III -  o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no 

REFIS III e os débitos vencidos após 28 de fevereiro de 2017, inscrito ou não em Dívida Ativa do 
Município;

IV — a vedação da inclusão dos débitos que compõem o REFIS III em 
qualquer outra forma de parcelamento posterior,

Artigo 2o - Fica dispensado o pagamento de juros e muitas decorrentes de 

créditos tributários cujos fatos geradores e vencimentos tenham ocorrido até 28 de fevereiro de 2017, 
desde que o seu pagamento, devidamente atualizado, seja efetuado integralmente até 30 de Setembro 
de 2017 e de cinquenta por cento (50%) dos mesmos se liquidados até 22 de dezembro de 2017, 

observada à limitação contida no parágrafo único deste artigo.
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Parágrafo único -  O crédito tributário decorrente exclusivamente de multas 

será reduzido em cinquenta por cento (50%) do seu valor total.

Artigo 3o - No âmbito da Secretaria Municipal de Tributação -  SEMUT, o 

sujeito passivo que aderir ao REFIS III poderá liquidar os débitos de que trata o artigo Io, mediante a 

opção por uma das seguintes modalidades:

I -  pagamento à vista e em espécie de no mínimo vinte por cento (20%) do 

valor da dívida, sem reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a 

dezembro de 2017, com a possibilidade de pagamento do saldo remanescente em até sessenta (60) 

prestações adicionais, vencíveis a partir do mês seguinte ao pagamento à vista;

II -  pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais 
e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor 
da dívida consolidada:

a) -  da primeira à décima segunda prestação -  quatro décimo por cento;

b) -  da décima terceira à vigésima quarta prestação — cinco décimos por cento;
c) -  da vigésima quinta à trigésima sexta prestação -  cinco décimo por cento;

d) — da trigésima sétima prestação em diante -  percentual correspondente ao 
saldo remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas,

III -  pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento da dívida 
consolidada, sem reduções, em cinco parcelas, mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro

de 2017, e o restante:

a) liquidada integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução 
de cem por cento dos juros de mora e cinquenta por cento das multas de mora, de ofício ou isoladas;

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de setenta por cento dos juros de mora e de trinta e 
cinco por cento das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou
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c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis a partir de 2018, com redução de cinquenta por cento dos juros de mora e vinte e cinco por 

cento das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada com base no valor 

correspondente a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica, referente a dois meses 

imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a um cento e setenta e cinco avos 

do total da dívida consolidada.

Parágrafo Único -  Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no 

inciso II do caput, ficam asseguradas aos devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a 

R$ 100.000,00 (cem mil reais):

I -  redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, nove inteiros 

e cinco décimos por cento do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e 
sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017;

II -  após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de 

oferecimento de dação em pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceita pelo Município, 
para quitação do saldo remanescente, observado o disposto no artigo 4 0 da Lei n° 13.259, de 16 de 

março de 2016.

Artigo 4 ° - No âmbito da Procuradoria-Geral do Município, o sujeito passivo 

que aderir ao REFIS III poderá liquidar os débitos de que trata o artigo, inscritos em Dívida Ativa do 

Município, da seguinte forma:

I -  pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e 

sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor 
consolidado:

a) - da primeira à décima segunda prestação -  quatro décimos por cento;

b) -  da décima terceira à vigésima quarta prestação -  cinco décimos por cento;
c) — da vigésima quinta à trigésima sexta prestação — seis décimos por cento; e

Av. Castor V ieira Régis, n° 500, Cohabinal, Pamam irim /RN -  CEP 59.140-670 Fone: (84) 3644-1686.
. Site: www.nam am irim .im .gov.br-  Emaii: contato@ pamam irim .rn.gov.br j y ±

http://www.parnamirim.m.gov.br-
mailto:contato@pamamirim.m.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRfM 
GABINETE CIVIL

d) — da trigésima sétima prestação em diante — percentual correspondente ao

saldo remanescente em até oitenta e quatro prestações mensais e sucessivas.

Artigo 5 0 - O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos 
previstos nos artigos 2o e 3 0 será de:

I -  R$ 50,00 (cinquenta reais), quando a dívida consolidada, de pessoa física, 
for de até R$ 1.000,00 (um mil reais);

II — R$ 100,00 (cem reais), quando a dívida consolidada, de pessoa física, for 

de até R$ 5.000,00 (dez mil reais);

III -  R$ 200,00 (duzentos reis) quando a dívida consolidada, de pessoa física, 

for superior a 5.001,00 (cinco mil e um reais);

IV -  R$ 300,00 (trezentos reais) quando a dívida consolidada, de pessoa 
jurídica) for de até 5.000,00 (cinco mil reais);

V -  R$ 500,00 (quinhentos reais) quando a dívida consolidada, de pessoa 

jurídica, for até R$ 10.000,00 (dez mil reais);

VI -  de R$ 1.000,00 (mil reais), quando a dívida consolidada, de pessoa 

jurídica, for superior a R$ 10.000,01 (dez mil e um reais).

Artigo 6o - Para incluir no REFIS IH débitos que se encontrem em discussão 

administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos 

recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e 

renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e 
recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais, requerimento de extinção do 

processo com resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do caput do artigo 487 da Lei 
13.105 -  Código de Processo Civil.

§ Io - Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de 

recurso administrativo interposto ou de ação judicial propostas se o débito objeto de desistência for 
passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial;
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§ 2 ° - A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações 

judiciais deverá ser apresentada na unidade de atendimento do domicílio fiscal do sujeito passivo até o 

último dia do prazo estabelecido para a adesão ao REFIS III;

§ 3o - A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da 

ação do pagamento dos honorários, nos termos do artigo 90 da Lei n° 13.105, de 2015 -  Código de 
Processo Civil.

Artigo 7o - Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados 

serão automaticamente transformados em pagamento definitivo.

§ Io - Depois da alocação do valor depositado à dívida incluída no REFIS III, 

se restarem débitos não liquidados pelo depósito, o saldo devedor poderá ser quitado na forma prevista 
nos artigos 2o ou 3o desta Lei Complementar.

§ 2° -  Depois da transformação em pagamento definitivo, o sujeito passivo 
poderá requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito 

exigível.
§ 3 0 - Na hipótese do depósito judicial, o disposto no caput somente se aplica 

aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de 

direito sobre o qual se funda a ação.

Artigo 8o - Os créditos indicados para quitação na forma do REFIS III deverão 

quitar primeiro os débitos não garantidos pelos depósitos judiciais que serão transformados em 
pagamento definitivo.

Artigo 9° -  A  dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do 

requerimento da adesão ao REFIS III e será dividida pelo número de prestações indicadas.

§ Io - Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular 

e recolher o valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento 
dividido pelo número de prestações pretendidas, observado o disposto nos artigos 2o e 3a desta Lei 
Complementar.
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§ 2o - O deferimento do pedido de adesão ao REFIS III fica condicionado ao 

pagamento do valor à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês 

do requerimento.

§ 3o - O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de juros equivalentes ao IPCA-E, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente 
ao mês em que o pagamento for efetuado, iguais e sucessivas;

Artigo 10 - A fruição dos benefícios de que trata esta Lei não confere direito à 

restituição ou compensação de importância já pagas a qualquer título.

Artigo 11 - Os débitos parcelados mediante os benefícios constantes desta Lei 

Complementar não podem ser objeto de novo parcelamento.

Artigo 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a estender o prazo do §2°, 

Artigo 1 desta Lei Complementar por mais noventa (90) dias, regulamentando-a no todo ou em 

parte.

Artigo 13 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Pamamirim/RN, 18 de Julho de 2017.
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