PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
LEI COMPLEMENTAR Nº 009/2022.

"INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
FISCAIS - REFIC NO MUNÍCIPIO DE RIO NEGRO/MS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, CLEIDIMAR
DA SILVA CAMARGO em pleno exercício de seu cargo, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, da Lei Orgânica do Município.
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do
Sul, em reunião ordinária realizada no dia 07 de março de 2022, aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:

e

Art. 1°. Fica instituído, no Município de Rio Negro/MS, o Programa de

Recuperação de Créditos Fiscais - REFIC/2022, destinado a promover a
regularização de créditos do Município decorrentes de débitos de contribuintes,
pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos municipais, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não, inclusive decorrente de falta de recolhimento de valores
retidos e não recolhidos.

°.

A adesão ao REFIC/2022 implica a inclusão da totalidade dos débitos do
contribuinte para com a Fazenda Municipal e se dará mediante termo de
declaração espontânea.
§ 2°. Não haverá aplicação de multa por infração sobre os débitos não
lançados, declarados espontaneamente, por ocasião de adesão.
§ 1

Os débitos apurados serão atualizados monetariamente e
incorporados os acréscimos previstos na legislação vigente, até a data de
opção, podendo os mesmos serem liquidados em até 08 (oito) parcelas
mensais e sucessivas.

Art.

Ô

2°.

§ 1°. Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) para

pessoa física e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoa Jurídica,
atualizada pela UFIR (unidade fiscal de referência).
§ 2°. O pagamento da 1 ª parcela será exigido na data da efetivação do
parcelamento como condição para sua celebração.
Art. 3°. A apuração e consolidação dos débitos, cujos fatos geradores

ocorreram até 31 de dezembro de 2021 e ainda não foram ajuizadas,
obedecerão aos seguintes critérios:
I - para pagamento em parcela única e a vista, serão excluídos os acréscimos
legais de multas e juros de mora, incidentes até a data de opção;
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