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LEI N° 1210/2.021

Sumula: Dispoe sobre o Programa de 

Recupera^ao de Creditos Fiscais e da 

outras providencias - REFIS.

A Camara Municipal de Grandes Rios, Estado do Parana, aprovou e 

eu, Prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Pica estabelecido no ambito da Secretaria Municipal de 

Finances e do Departamento de Tributa9ao, o Programa de Recuperate de 

Creditos Fiscais - REFIS, destinado a promover a regularizato de creditos do 

Municipio de Grandes Rios, PR, com exigibilidade suspensa ou nao, junto a seus 

contribuintes, pessoas fisicas e juridicas.

Art. 2° - O REFIS alcana todos os creditos tributarios do Municipio, 

definitivamente constituidos ate 31 de dezembro de 2.020, inscritos ou nao em 

divida ativa, ajuizados ou nao.

§ 1° - O beneficio do REFIS consiste no parcelamento do debito 

principal e/ou desconto dos acrescimos decorrentes de juros e multas, conforme 

percentual descrito no § 2°.

§ 2° - Os debitos poderao ser quitados em ate 08 (oito) parcelas, 

incidindo-se os seguintes percentuais de desconto sobre os juros e multas:

Parcela (s) % Desconto
r

Unica 100%
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90%02

03 80%

70%04

05 60%

06 50%

07 40%

08 30%

§ 3° - Nao farao parte das REFIS os debitos com parcelamento em 

curso e os de natureza nao tributaria.

§ 4° - O valor das parcelas nao podera ser inferior a 50% da Unidade 

Fiscal do Municipio (U.F.M.).

Art. 3° - A adesao ocorrera com a assinatura do correspondente termo 

de declara9ao e confissao de divida, que discriminara os debitos abrangidos e 

consolidados.

§ 1° - O contribuinte interessado podera aderir ao REFIS durante o 

ano de 2.021, mas a ultima parcela nao podera exceder a data de 31 de dezembro 

de 2.021.

§ 2° - Firmada a adesao, sera expedida pela Secretaria Municipal de 

Finan9as e pelo Departamento de Tributa9ao a respectiva guia de recolhimento, 

vencivel para o dia util seguinte a adesao.

§ 3° - No caso de parcelamento, a primeira parcela vencera no dia util 

seguinte a adesao e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.
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Art. 4° - O credito tributario recuperado somente sera liquidado por 

meio da regular quita9ao da respectiva guia de recolhimento, a ser realizada pelo 

contribuinte junto a rede bancaria.

Art. 5° - O contribuinte optante sera excluido do REFIS, com a 

invalidate de seu termo de adesao, em caso de inobservancia de quaisquer das 

exigencias estabelecidas nesta lei, especialmente o nao pagamento da guia ate a 

data do vencimento.

Paragrafo unico. Caso o pagamento do debito nao ocorra ate a data 

do vencimento, podera o contribuinte firmar novo termo, observado o prazo § 1° 

do artigo 3° desta lei, diante da perda da validade do termo anterior.

Art. 6° - Fica delegada ao Poder Executive a faculdade de prorrogar, 

por decreto, o prazo estabelecido no § 1°, do artigo 3.° da presente Lei.

Art. 7° - Esta lei entrara em vigor na data da sua publicato, 

revogando-se as disposi9oes em contrario.

Edificio da Prefeitura Municipal de Grandes Rios, Estado do Parana, 

em 20 de abril de 2.021.

Antonio Ribeiro da Silva

Prefeito municipal
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