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     LEI Nº 375 DE 12  DE  JUNHO DE 2013. 

 

 “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS QUE ESPECIFICA (REFIS 

MUNICIPAL)E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

APROVA, e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º. Os créditos de natureza tributários inscritos ou não em dívida 

ativa, constituídos até o exercício de 2012, e que encontram em fase de cobrança 

administrativa ou judicial, poderão ser pagos com descontos de até 90% (noventa 

por cento) na multa, juros e correção monetária. 

 

 § 1º. Poderá ser concedido pelo Chefe do poder Executivo 

parcelamento desses débitos, independentemente de procedimento fiscal, em até 06 

(seis) parcelas iguais e consecutivas, desde que nenhuma delas seja inferior a R$ 

100,00 (Cem reais). 

 

 § 2º. A primeira parcela deverá ser quitada no ato do protocolo do 

Requerimento. 

 

 Art. 2º. O prazo para adesão ao parcelamento inicia-se após o início 

da vigência desta lei e encerra-se em 31 de julho de 2013 às 17:00h (dezessete 

horas). 

 

 Art. 3º. O disposto nesta lei não se aplica aos créditos tributários 

lançados de ofício, decorrentes de infrações praticadas com dolo, fraude ou 

simulação, ou de isenção ou imunidade concedidas ou reconhecidas em processos 

eivados de vícios, bem como aos de falta de recolhimento do tributo retido pelo 

contribuinte substituto, na forma da legislação vigente. 

 

 Art. 4º. A fruição dos benefícios contemplados nesta lei não confere 

direito à restituição ou compensação de importância já paga, a qualquer título. 

 

 Art. 5º. O contribuinte deverá assinar o Requerimento de 

Parcelamento até a data limite prevista no artigo 2° desta Lei, conforme formulário a 

ser fornecido pelo Departamento de Arrecadação. 

 

 Art. 6º. O não cumprimento do parcelamento, ou seja, o não 

pagamento de quaisquer parcelas, seja qual for o motivo determinante para tal, 

implicará no cancelamento do parcelamento, tornando sem efeito o respectivo 
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acordo, extinguindo-o, restabelecendo os juros, multas e correção monetária objeto 

do desconto previsto no artigo 1°. 

 

 Parágrafo único. Ocorrendo o cancelamento previsto no caput, os 

valores porventura pagos, serão deduzidos da dívida total que originou o 

parcelamento, permanecendo a responsabilidade do contribuinte pelo saldo 

devedor. 

 

 Art. 7º. Caso Necessário, o Chefe do Poder Executivo Municipal 

poderá baixar os atos regulamentares pertinentes à execução desta Lei. 

 

 Art. 8º. 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. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos 12 dias do mês de junho do ano de 2013. 

 

 

 

 

 

 

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO 

Prefeito Municipal 

 
 

 


