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LEI Nº. 358/2011, DE 30 DE AGOSTO DE 2011. 
 

“Institui o Programa de Recuperação de Créditos 
Fiscais, no âmbito do Município de Lagoa Santa, e 
dá outras providências.” 

 
 

       A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, APROVA, e Eu, 

Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído no Município de Lagoa Santa, o Programa de Recuperação 
Fiscal (REFIS) nos termos desta Lei, que destina-se a promover a regularização de créditos e, 

incrementar o ingresso de receitas municipais decorrentes de débitos de contribuintes, pessoas 
físicas e jurídicas, relativos ao ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. 

 
Art. 2º - O REFIS, a que se refere o artigo 1º desta Lei, faculta ao contribuinte a 

possibilidade de liquidar seus débitos tributários, à vista ou em até 04 (quatro) parcelas, com 
dispensa da multa, dos juros moratórios e da correção monetária do tributo até a data da opção. 

 

§ 1º - A apuração e consolidação dos débitos tributários que tenham ocorrido até a data 
limite estabelecidas para esta lei obedecerão aos seguintes critérios: 

 
I – para pagamento até o dia 30 de setembro de 2011, serão reduzidos 100% (cem por 

cento) dos acréscimos de juros, multas e correção monetária, em caso de parcelamento serão 

reduzidos 80% (oitenta por cento); 
 

II – para pagamento até o dia 31 de outubro de 2011, serão reduzidos 90% (oitenta por 
cento) dos acréscimos de juros, multas e correção monetária, e em caso de parcelamento serão 
reduzidos 70% (setenta por cento); 

 
II – para pagamento até o dia 30 de novembro de 2011, serão reduzidos 80% (oitenta 

por cento) dos acréscimos de juros, multas e correção monetária, e em caso de parcelamento 
serão reduzidos 60% (sessenta por cento); 

 

III – para pagamento até o dia 22 de dezembro de 2011, serão reduzidos 70% 
(sessenta por cento) dos acréscimos de juros, multas e correção monetária; 

 
§ 2º - Poderá ser concedido parcelamento do valor principal do tributo, sem incidência 

de juros, multa e correção monetária de que trata o caput deste artigo, sendo que a parcela 

mínima a ser paga não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais); 
 

§ 3º - Caso o parcelamento seja solicitado até o dia 30 de setembro de 2011, poderá 
ser efetuado em até 04 (quatro) parcelas, devendo a primeira ser recolhida até o dia 30 de 
setembro de 2011. Caso o parcelamento seja solicitado até o dia 31 de outubro de 2011, poderá 

ser efetuado em até 03 (três) parcelas, devendo a primeira ser recolhida até o dia 31 de outubro 
de 2011. Caso seja solicitado até o dia 30 de novembro de 2011, poderá ser efetuado em até 02 

(duas) parcelas, devendo a primeira ser recolhida até o dia 30 de novembro de 2011; 
 
§ 4º - Quer seja à vista ou parcelado, o contribuinte deverá assinar o Requerimento de 

Adesão ao Programa a ser preenchido e assinado pelo contribuinte, durante o período de 
vigência desta Lei, conforme formulário a ser fornecido pelo Departamento de Arrecadação. 

 
§ 5º - Contribuinte será excluído do programa, diante da ocorrência de uma das 

seguintes hipóteses: 

 
I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei; 

 
II – prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir 

ou a subtrair receita do contribuinte optante; e 
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III - inadimplência, de qualquer das parcelas. 
 

Parágrafo Único - a exclusão do programa implicará a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito tributário confessado e não pago, restabelecendo-se, em sua totalidade, os 
acréscimos legais na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos 

geradores, e inscrição automática do débito em dívida ativa. 
 

Art. 3º - Os benefícios de que trata esta Lei alcançarão os débitos inscritos ou não em 
Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos ao exercício de 2011 e anteriores, 
cuja causa do inadimplemento refira-se à cobrança de impostos e taxas. 

 
Parágrafo Único - Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício de que 

trata esta Lei aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como as vincendas a partir da 
data da respectiva solicitação. 

 

Art. 4º - O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento do débito dentro do 
prazo estipulado, ou o não pagamento de quaisquer parcelas, seja qual for o motivo determinante 

para tal, implicará a perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva. 
Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo o benefício, voltando a 
incidir sobre a dívida restante todos os encargos legais, juros e multas. 

 
Art. 5º - A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à 

restituição ou compensação de importância pagas, a qualquer título. 
 
Art. 6º - Caso Necessário, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos 

regulamentares pertinentes à execução desta Lei. 
 

Art. 7º - As situações pretéritas relacionadas com parcelamentos de créditos tributários 
em geral que careçam de decisão para suas definições, serão resolvidas sob a égide desta lei. 

 

Art. 8º - O prazo para adesão ao programa inicia-se após o início da vigência desta lei e 
encerra-se em 22 de dezembro de 2011. 

 
Art. 9º - Os efeitos da presente lei passam a integrar as disposições concernentes às 

metas fiscais, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2011. 

 
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás aos 

trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze. 

 

  

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal  

 


