
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Projeto de Lei nº 108, de 27 de agosto de 2015. 

 
 
INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 
FISCAL NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
Art. 1º   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado instituir o Programa de 
Recuperação Fiscal do Município de Sobradinho – REFIS- SOBRADINHO, 
destinado a regularização do crédito do Município, proveniente de débitos de 
contribuintes pessoas físicas ou jurídicas, através do qual poderão efetuar o 
pagamento dos créditos tributários e não tributários, vencidos e constituídos ou não 
em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, até 31 de dezembro do ano de 2014. 
 
Art.2º  Os créditos deverão ser pagos em uma única vez, a vista. 
 
Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão de 100% (cem por 
cento) sobre o valor dos juros e anistia total do valor da multa, quando o pagamento 
dos débitos  for efetuado   até 31 de outubro de 2015.   
Parágrafo único: Quando os pagamentos  dos débitos forem efetuados até 30 de 
novembro de 2015 e até 24 de dezembro de 2015, os percentuais de remissão de 
juros e anistia de multa serão, respectivamente, de 90% (noventa por cento) e 80% 
(oitenta por cento). 
 
Art.4º  A concessão do benefício  de que trata esta Lei, será concedido  à vista de 
Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, que conterá  o valor 
total da dívida,  incluindo correção monetária  nos termos  da lei vigente, e sua 
discriminação, exercício por exercício e tributo por tributo. 
 
Art.5º  Nos parcelamentos já realizados, as parcelas vencidas ou vincendas 
poderão ser beneficiadas pelos prazos previstos nesta Lei. 
 
Art.6º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 
27 dias do mês de agosto de 2015. 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan     
     Prefeito Municipal 
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Of. 318/15-SMA   Sobradinho, 27  de agosto de 2015. 
 
 
Ilmo.Sr.: 
Ver. Valmor Antônio Gonçalves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho-RS 
  
 
     Senhor Presidente: 
 
 
 
     Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos Projeto de Lei nº 108 , institui o Programa de Recuperação Fiscal no 
Município e dá outras providências. 
      O Programa de Recuperação Fiscal do Município 
de Sobradinho – REFIS- SOBRADINHO, destina-se a regularização de créditos do 
Município, proveniente de débitos de contribuintes pessoas físicas ou jurídicas. 
 
     A aprovação deste projeto possibilitará que uma 
grande quantidade de processos sejam beneficiados, olhando-se principalmente a 
situação econômica dos contribuintes, os quais terão a possibilidade de quitar seus 
débitos e com isso gerando também um incremento nas  receitas do Município, 
fazendo com que a Administração Municipal possa investir mais em obras que são 
necessárias à população. 
 
     Contando com a aprovação do referido Projeto,    
desde já agradecemos. 
 
 
     Cordialmente, 
 
 
 
       Luiz Affonso Trevisan 
     Prefeito Municipal 
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