
 

 

 

 

LEI Nº 398/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 

FISCAL DENOMINADO “REFIS-2021” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 Prefeito Municipal de Nova Olinda, Tocantins, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal de Nova Olinda/TO aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º.  Fica instituído no âmbito do Município, o programa 

de recuperação fiscal denominado “REFIS-2021”, com o fim de 

implementar a arrecadação estimulando a liquidação de débitos de 

natureza tributária ou não, regularmente constituídos, inscritos 

em dívida ativa, ajuizados ou não. 

 

 Art. 2º. Estão eleitos para adesão ao “REFIS-2021” na forma 

do artigo anterior todos os débitos gerados até 31 de dezembro 

de 2020, mesmo que oriundos de programas de recuperações fiscais 

ou parcelamentos anteriores não cumpridos integralmente. 

 

§1º- Ficam excetuados do disposto neste artigo: 

 

I – os créditos tributários ou não, já executados 

judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósito 

em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados 

após manifestação expressa da Assessoria Jurídica do Município 

de Nova Olinda/TO; 

II – os débitos já quitados junto à Fazenda Pública 

Municipal, não gerando direito à restituição. 

 

§2º- Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto 

de parcelamento na forma prevista nessa Lei, desde que o 

interessado desista de toda e qualquer ação que envolva o 

crédito objeto da transação, incluindo os embargos à execução e 

os embargos pendentes de apreciação, com renúncia expressa do 

direito sob o qual se fundam, nos respectivos autos dos 

processos judiciais; inclusive, na hipótese do §1º, inciso I, 

deste artigo, devendo-se o interessado comunicar expressamente a 

intenção de pagamento ou de parcelamento, assumindo todos os 

ônus sucumbenciais. 

 

 Art. 3º. O sujeito passivo de mais de um débito de natureza 

tributária ou não, enquadrados na definição do artigo 1º, poderá 



 

 

incluí-los em sua totalidade ou individualmente, caso em que os 

saldos porventura não incluídos permanecerão objeto da exigência 

ordinária pelas vias judiciais ou administrativas apropriadas. 

 Parágrafo Único - Não será admitida a inclusão apenas 

parcial de um mesmo débito. 

 

 Art. 4º. O prazo para adesão ao programa “REFIS-2021” é até 

o dia 31/05/2021, cuja informação respectiva será ampla e 

objetivamente divulgada nas mídias locais com o fim de conferir 

a maior publicidade. 

Parágrafo Único -   O sujeito passivo somente poderá aderir 

ao presente parcelamento uma única vez, de forma que ocorrendo a 

rescisão, fica impedido de realizar um reparcelamento. 

 

 Art. 5º. Os débitos de que trata a presente lei e incluídos 

no “REFIS-2021” poderão ser pagos em cota única ou em parcelas 

mensais e sucessivas, com redução de juros e multa, nas 

seguintes proporções: 

 

 I – À vista com 100% de desconto em juros e/ou multas 

porventura incidentes sobre o débito e quando for o caso nas 

penalidades pecuniárias; 

 II – 90% (noventa por cento) de desconto em juros e/ou 

multas porventura incidentes sobre o débito quando a liquidação 

ocorrer em 02 (duas) parcelas mensais, sendo a primeira no ato 

da adesão como condição de validade do ingresso ao “REFIS-2021; 

 III – 80% (oitenta por cento) de desconto em juros e/ou 

multa porventura incidentes sobre o débito quando a liquidação 

ocorrer em 03 (três) parcelas mensais, sendo a primeira no ato 

da adesão como condição de validade do ingresso ao “REFIS-2021; 

IV – 70% (setenta por cento) de desconto em juros e/ou multa 

porventura incidentes sobre o débito quando a liquidação ocorrer 

em 04 (quatro) parcelas mensais, sendo a primeira no ato da 

adesão como condição de validade do ingresso ao “REFIS-2021; 

V – 60% (sessenta por cento) de desconto em juros e/ou multa 

porventura incidentes sobre o débito quando a liquidação ocorrer 

em 05 (cinco) parcelas mensais, sendo a primeira no ato da 

adesão como condição de validade do ingresso ao “REFIS-2021; 

VI – 50% (cinquenta por cento) de desconto em juros e/ou 

multa porventura incidentes sobre o débito quando a liquidação 

ocorrer em 06 (seis) parcelas mensais, sendo a primeira no ato 

da adesão como condição de validade do ingresso ao “REFIS-2021; 

 

Parágrafo Único  - O valor de cada parcela mensal não poderá 

ser inferior a: 

 

I- Para estabelecimento enquadrados no sistema de tributação 

estabelecido pela Lei Complementar nº. 123 de 14 de 

dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da 



 

 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com 

atualizações posteriores, sendo: 

 

a-  R$40,00 (quarenta reais) para os parcelamentos 

concedidos aos micros empresários individuais - MEI; 

b- R$70,00 (setenta reais)para os parcelamentos concedidos 
aos empresários individuais; 

c- R$ 100,00 (cem reais) para os parcelamentos concedidos 
às microempresas; 

d- R$150,00 (cento e cinqüenta reais) para os 

parcelamentos concedidos às empresas de Pequeno Porte-

EPPs; 

 

II- R$30,00 (trinta reais) para os parcelamentos concedidos às 
pessoas físicas enquadradas no LOAS mediante declaração 

da condição emitida pela Secretaria de Assistência 

social. 

III- R$ 50,00 (cinquenta reais) para os parcelamentos 

concedidos às pessoas físicas. 

IV- R$300,00 para os parcelamentos de pessoas jurídicas 

tributadas pelos demais regimes. 

  

 

 Art. 6º Ocorrendo a inadimplência de quaisquer das parcelas, 

a avença será considerada imediata e integralmente vencida e 

automaticamente rescindida, independentemente de notificação ou 

aviso, retomando o Município às medidas tendentes à satisfação 

forçada do crédito. 

 Parágrafo Único - Eventual tolerância da Arrecadação 

Municipal no recebimento de quaisquer das parcelas, que deverá 

ser plenamente justificada sob o ponto de vista da 

Administração, não se constituirá em quaisquer direitos 

acessórios, afigurando-se, apenas, como mera liberalidade.  

 

 Art. 7º. Para os casos de débitos com fatos geradores 

ocorridos no exercício de 2020, não abrangidos pelo presente 

programa na forma do art. 2º., e que componham a certidão de 

dívida ativa que envolva exercícios fiscais anteriores, objeto 

de execuções fiscais em trâmite, a adesão ao “REFIS-2020” apenas 

será admitida caso o contribuinte liquide integralmente e à 

vista, sem os benefícios estatuídos pelo art. 5º., o valor 

devido do mencionado exercício (2020), o que implicará no 

consequente abatimento do valor correspondente na dívida 

excutida e subseqüente suspensão da execução fiscal. 

 

 § 1º. As garantias constritivas existentes serão mantidas 

até final liquidação do débito ou rescisão do respectivo 

parcelamento.  

 



 

 

 § 2º. Quando a constrição a que alude o parágrafo anterior 

for oriunda de bloqueio judicial de moeda corrente, o respectivo 

saldo poderá ser utilizado para a liquidação dos débitos 

incluídos no “REFIS-2020” e também para a liquidação total ou 

parcial do débito relativo ao exercício de 2020 a que alude o 

caput. 

 

 Art. 8º. Sobre os débitos transacionados ajuizados serão 

devidos honorários advocatícios do equivalente a 10% (dez por 

cento. 

 

 Art. 9º. Liquidados integralmente os débitos, o Município se 

compromete a requerer a extinção da execução fiscal 

correspondente, sendo que, em caso de rescisão do “REFIS-2020” 

por descumprimento, a demanda será retomada. 

 

 Parágrafo Único – Na hipótese da rescisão prevista no caput, 

os débitos retornarão aos seus valores originais apurados antes 

da adesão ao “REFIS-2021”, abatendo-se a importância 

eventualmente paga, inclusive à título de honorários 

advocatícios havidos durante a adesão ao programa. 

 

 Art. 10. A adesão ao “REFIS-2021” não implica em novação das 

dívidas respectivas, representando, por outro lado, o 

reconhecimento da legitimidade dos débitos abrangidos pelo 

programa, implicando, no caso de existência de embargos à 

execução, na sua respectiva extinção, carreando eventuais 

despesas processuais e honorários sucumbenciais ao embargante, 

na forma do Código de Processo Civil. 

 

 Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  

 

 

 

 

 

 

TEMÍSTOCLES DOMINGOS DA SILVA 

Prefeito Municipal 


