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GABINETE DO PREFEITO 
 
   
 
    

LEI Nº 1813 de 05 de julho de 2017. 
 

 
Ementa: Institui o Programa de Recuperação 
Fiscal – REFIS autoriza a Concessão de 
Anistia de Multa, Remissão de Juros dos 
débitos tributários e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE 
ABREU, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ 
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE 
LEI:  

 

 
Art. 1º – Fica instituído no Município de Casimiro de Abreu o Programa de Recuperação Fiscal 

– REFIS, em simetria com a Lei Federal n.º: 11.941, de 27 de maio de 2009.  

    
Art. 2º – Na execução do REFIS, fica o Poder Executivo autorizado a conceder descontos 

aplicados sobre o total do débito do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano – IPTU, e 

demais taxas integrantes do carnê de IPTU,  nestes compreendidos as multas de mora e os 

juros de mora na forma estabelecida no Código Tributário do Município – Lei Municipal n.º: 

223/93 – sobre os débitos inscritos na dívida ativa do Município, inclusive, sobre os débitos 

ajuizados e os já parcelados, obedecendo-se a seguinte Tabela: 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PERCENTUAL DE DESCONTOS 

À VISTA ou até 3 parcelas 
Redução de 100% das multas de mora e 

redução de 100% dos juros de mora. 

De 4 a 12 Parcelas 
Redução de 50% das multas de mora e 

redução de 50% dos juros de mora. 

De 13 a 18 parcelas 
Redução de 30% das multas de mora e 

redução de 30% dos juros de mora. 
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§ 1º – Poderão ser pagas ou parceladas na forma da Tabela deste artigo, as dívidas 

do IPTU vencidas até 31 de dezembro de 2016, inscritas em dívida ativa, de pessoas 

físicas ou jurídicas. 

 
§ 2º – O pagamento à vista dar-se-á através de guia própria emitida no ato da 

assinatura do Termo de Atualização Cadastral (Anexo III), com vencimento em 30 

(trinta) dias após a data da emissão. 

 
§ 3º – O pagamento parcelado proceder-se-á através de guias próprias emitidas no 

ato de assinatura do Termo de Confissão e Reconhecimento de Dívida (Anexo IV), 

vencendo-se a primeira no prazo de 10 (dez) dias após sua emissão, e segunda 30 

(trinta) dias após o vencimento da primeira e a demais, na mesma data dos meses 

subseqüentes.  

 
§ 4º – O saldo devedor apurado, referente aos débitos já parcelados, poderá ser 

objeto do parcelamento de que trata esta lei. 

 
§ 5º – Não se inclui em nenhuma hipótese nos benefícios de redução o principal mais 

a correção monetária da dívida. 

 
§ 6º – Não serão incluídas no débito consolidado; as custas judiciais, taxa judiciária e 

outras despesas arbitradas  judicialmente, as quais deverão ser quitadas através de 

guias próprias  nos moldes do convênio já efetuado com o Tribunal de Justiça nos 

processos judiciais de Execução Fiscal.  

 
Art. 3º – O parcelamento será concedido mediante Termo de Confissão e Reconhecimento de 

Dívida, realizado em caráter irrevogável e irretratável, assinado pelo devedor ou por procurador 

legalmente habilitado. 

 
Parágrafo Único – O proprietário, o enfiteuta ou foreiro, o usufrutuário, o possuidor a qualquer 

título, o inventariante, o herdeiro, o meeiro e o legatário, poderão requerer o parcelamento. 

 
Art. 4º – O valor da parcela mensal não poderá ser inferior a 01 (uma) UFIMCA vigente a data 

do requerimento. 

 
Art. 5º – As parcelas que forem pagas até a data de vencimento não sofrerão a incidência de 

juros. 

 
Parágrafo Único – Ocorrendo atraso no recolhimento da parcela mensal incidirão 

sobre a prestação vencida, juros moratórios e multa previstos no Código Tributário do 

Município. 
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Art. 6º – O Termo de Atualização Cadastral para recolhimento à vista, o Termo de Confissão e 

Reconhecimento de Dívida para parcelamento e as guias para recolhimento à vista ou das 

parcelas serão de responsabilidade do Departamento de Dívida Ativa.     

  
Parágrafo Único – A elaboração da guia de recolhimento de parcelamento deverá 

obedecer às condições estabelecidas no Manual da Receita Pública da Secretaria do 

Tesouro Nacional, objetivando o correto procedimento contábil-orçamentário em suas 

respectivas categorias econômicas.  

 
Art. 7º – Considerar-se-á revogado o parcelamento, independente de Aviso ou Notificação 

Judicial ou Extrajudicial, na hipótese de inadimplência no pagamento de 2 (duas) parcelas 

consecutivas ou 3 (três) intercaladas, o que primeiro ocorrer, implicando na exigibilidade 

imediata da totalidade do crédito  confessado e ainda não pago, devidamente atualizado 

monetariamente e acrescido de multas e juros na forma estabelecida na Lei Municipal n.º: 

223/93 ( Código Tributário Municipal). 

 
Art. 8º – Objetivando facilitar os estudos quanto à elaboração da Atualização Cadastral de 

Contribuintes, caberá ao Departamento da Dívida Ativa exigir do contribuinte ou interessado 

todos os dados e documentos necessários a atualização cadastral. 

 
Parágrafo Único – No ato do requerimento da anistia para pagamento à vista ou 

parcelado, serão requisitados do contribuinte cópia da identidade, CPF, comprovante 

de residência e documento hábil que comprove a titularidade do imóvel juntamente 

com procuração com firma reconhecida, em se tratando de representante legal, bem 

como os carnês de parcelamento existentes, quando for o caso. 

 
Art. 9º – Serão mantidos todos os parcelamentos concedidos até a entrada em vigor da 

presente Lei, desde que estejam sendo regularmente cumpridos pelos respectivos 

responsáveis, salvo quando o Requerente faça a opção por escrito pelo novo módulo de 

parcelamento. 

 
Art. 10 – Será formalizado exclusivamente pelo Departamento de Dívida Ativa o requerimento 

para pagamento à vista ou parcelado dos débitos, a partir da publicação da presente Lei, até o 

seu vencimento, que ocorrerá após 90 (noventa) dias da entrada em vigor. 

 
Art. 11 – As condições do parcelamento serão mantidas caso ocorra à transferência de 

titularidade do imóvel. 
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Parágrafo Único – Na hipótese de transferência de imóvel, a qualquer título, cuja 

inscrição seja objeto do parcelamento instituído na forma da Lei 1813/2017, só será 

fornecida certidão negativa para fins de registro no respectivo cartório, mediante 

comunicação das condições especiais de parcelamentos, sendo de total obrigação do 

vendedor ao comprador. 

 
Art. 12 – Em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) demonstra-se à estimativa de impacto orçamentário-financeiro na 

forma do Anexo I e II desta Lei. 

 
Art. 13 – Fica autorizado o chefe do executivo a prorrogar por meio de Decreto por igual 

período a presente Lei, visando o interesse e conveniência da Administração Pública. 

 
Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em átrio público, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

PAULO CEZAR DAMES PASSOS 
PREFEITO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


