
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI COMPLEMENTAR Nº 183, DE 27 DE JULHO DE 2017 

Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS 

do Município de Jaboticabal, exclusivo para os 

débitos dos concessionários de lotes do Distrito 

Industrial "José Aparecido Tomé" e dá outras 

providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 17 

de julho de 2017, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Art. 1 º Fica instituído, nos termos desta Lei Complementar, o Programa 

de Recuperação Fiscal - REFIS do Município de Jaboticabal/SP, destinado a promover 

a regularização dos créditos do Município decorrentes exclusivamente do 

inadimplemento das obrigações relativas às concessões onerosas de lotes do Distrito 

Industrial "José Aparecido Tomé", vencidas e não pagas até o início da vigência da 

presente Lei Complementar, constituídas ou não, inscritas ou não em dívida ativa, 

ajuizadas ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. 

Art. 2º O ingresso no REFIS de que trata presente Lei Complementar 

dar-se-á por requerimento do contribuinte ou responsável pelo crédito municipal, que 

fará jus ao regime especial de consolidação e ao abatimento dos acréscimos legais para 

pagamento à vista ou em parcelas mensais iguais, observado o disposto nesta Lei 

Complementar. 

1 

r-_~1 ____ ..,_ J_ 1 --~ ur-, __ 1 __ t""\_.J_: _____ l""\-~--" -ti':'/"\ 
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§1 º. No ato do requerimento de ingresso, o devedor ou responsável, 

comprovando sua legitimidade para a apresentação do pedido, especificará a dívida que 

pretende regularizar e a forma de pagamento, dentre as previstas no artigo 3°, incisos Ia 

III desta Lei Complementar. 

§2º. Constará do requerimento de ingresso a confissão expressa e 

irrevogável da dívida, com renúncia a qualquer contestação, administrativa ou judicial, 

presente ou futura, relativamente à dívida confessada. 

§3º. No momento do ingresso no REFIS de que trata presente Lei 

Complementar, o Sistema Prático de Atendimento ao Cidadão deverá realizar a 

atualização cadastral do contribuinte e informar a necessidade da atualização cadastral, 

se for o caso. 

§4º. Caso o optante esteja em situação de descumprimento das 

obrigações estipuladas pelo artigo 4°, V, da Lei Municipal nº 4.226, de 10 de junho de 

2011, deverá declarar que se compromete iniciar as obras de construção do 

empreendimento, impreterivelmente, no prazo máximo de 03 (três) meses, com 

ocupação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de sua área, e iniciadas as atividades da 

empresa no prazo máximo de 01 (um) ano, a contar do ingresso neste REFIS. 

Capítulo II 

Da quitação dos créditos municipais 

Art. 3° O devedor ou responsável optante fará jus ao regime especial de 

consolidação da dívida, podendo quitá-la mediante pagamento à vista ou em parcelas 

mensais, com anistia dos juros e multa de mora, na seguinte proporção: 

I -Anistia de 100% (cem por cento) dos juros e multa de mora para 

pagamento integral, à vista, do débito; 
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II - Anistia de 60% (sessenta por cento) dos juros e multa de mora para 

pagamento parcelado do débito em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e 

sucessivas; 

III - Anistia de 40% (quarenta por cento) dos juros e multa de mora 

para pagamento parcelado do débito em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas. 

§ 1 º. Aos parcelamentos de que trata este artigo não se aplica o disposto 

no art. 320, §2º, da Lei Complementar nº 07, de 18 de dezembro de 1992. 

§2º. O pedido de parcelamento extemporâneo deverá ser fundamentado, 

o qual será submetido à análise da Administração, que, com base nos princípios 

constitucionais, decidirá a aceitabilidade. 

Art. 4º Os parcelamentos de débitos previstos nos incisos II e III do 

artigo 3° serão concedidos sob as seguintes condições: 

I - O requerimento de parcelamento implica confissão irretratável e 

irrevogável da dívida. 

II - Os débitos a serem parcelados serão consolidados na data de 

formalização do parcelamento, com inclusão do valor principal, atualização monetária, 

multa e juros de mora e divididos em parcelas iguais, aplicando-se a anistia 

proporcional de multa e juros conforme previsto no respectivo inciso. 

III - Sobre o débito parcelado incidirão juros de 1% (um por cento) ao 

mês e atualização monetária anual, com base no IPC-A, calculados sobre o saldo 

devedor. 

IV - O requerimento de parcelamento será formalizado com o 

pagamento da primeira parcela. 
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V - O pagamento das parcelas mensais será efetuado até os dias pré-

determinados. 

VI - O atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento de qualquer das 

prestações determinará o vencimento antecipado do débito, com o cancelamento da 

anistia relativamente aos saldos remanescentes dos débitos e com direito do Município 

de prosseguir a cobrança, sem qualquer restituição dos juros, correção monetária ou 

multas acrescidos às prestações. 

VII - O pagamento de prestações do parcelamento posteriormente ao 

vencimento sujeita-se à incidência de multa e juros de mora, na forma dos art. 248, 

inciso II, e art. 3 85 e § § 1 º e 3 º, da Lei Complementar nº 07, de 18 de dezembro de 1992, 

observado o disposto no inciso anterior. 

§ 1 º. Os juros mensais de que trata o inciso III serão calculados no ato da 

formalização do parcelamento sobre os saldos devedores previstos, resultantes do 

cumprimento regular do parcelamento, e sua soma será dividida em partes iguais, tantas 

quantas forem as parcelas mensais deferidas, e a elas agregada, compondo seu valor. 

§2º. A atualização monetária será aplicada no mês de janeiro de cada 

ano, sobre as parcelas a vencer. 

Capítulo IV 

Disposições finais 

Art. 5º A opção de ingresso no REFIS poderá ser formalizada, por 

requerimento do contribuinte, até o dia 30 de novembro de 2017. 
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Parágrafo único. O requerimento deverá ser instruído com a prova do 

pagamento integral do débito nas opções para pagamento à vista ou do pagamento da 

primeira parcela, no caso de parcelamento, mediante recolhimento efetuado através do 

sistema bancário e com guia própria fornecida pelo Município, sob pena de 

indeferimento. 

Art. 6º Independentemente de notificação, serão excluídos dos 

benefícios os débitos cujos pagamentos não se efetivarem da forma pactuada. 

Art. 7º Em nenhuma hipótese o disposto nesta Lei Complementar se 

aplicará aos créditos municipais já resolvidos pelo pagamento, remidos ou extintos na 

forma da legislação municipal aplicável. 

Art. 8º Os débitos não pagos dentro do prazo de vencimento serão 

inscritos em dívida ativa e cobrados na forma da lei, sem o prejuízo de envio a protesto 

e inserção nos órgãos de proteção ao crédito. 

Parágrafo único. Não se aplicam os termos previstos no caput deste 

artigo se os débitos estiverem com a sua exigibilidade suspensa. 

Art. 9° A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS de que 

trata a presente Lei Complementar suspenderá eventual procedimento de reversão do 

imóvel ao patrimônio municipal durante o período em que o optante estiver cumprindo 

suas obrigações, ilidindo a reversão por inadimplemento caso haja o integral 

cumprimento das obrigações assumidas nos termos do artigo 3° desta Lei. 
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Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 27 de julho de 2017. 

Secretário de Planejamento 

S~fretária e Fazenda 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 27 de 

julho de 2017. 

SUELI CRISTINA POLACHINI BATISTA 

Agente Administrativo 
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