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MENSAGEM Nº 139 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 
Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS/SEMAE, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para apreciação dessa casa.   

Considerando o cenário de dificuldade econômica que 

afeta todos os setores da sociedade por decorrência da pandemia de COVID-19, fato que contribuiu 

para o aumento do inadimplemento dos usuários do serviço do SEMAE; 

Considerando que o SEMAE está colaborando 

ativamente desde o início da pandemia com ações para a mitigação dos impactos da crise perante a 

comunidade, tais como: a isenção do faturamento de água e esgoto e/ou drenagem urbana da 

categoria social; a isenção do faturamento de água e esgoto e/ou drenagem urbana para usuários que 

trabalham com transporte escolar no município; a suspensão do pagamento das faturas de motoristas 

de táxi e de transporte de “aplicativos” residentes no município de São Leopoldo; e por fim a 

suspensão do corte de fornecimento de água em todo município de São Leopoldo desde o dia 27 de 

março de 2020. 

Considerando a necessidade de instituir políticas no 

sentido de criar condições para a recuperação de créditos tarifários pelo SEMAE junto aos usuários e 

consumidores de forma célere e eficiente, aliando a sustentabilidade financeira da Autarquia ao 

oferecimento de serviços de qualidade a preço justo. 

Nesse sentido o Projeto de Lei que ora remetemos a 

esta Casa Legislativa, tem por objetivo facilitar as condições para que os usuários consumidores dos 

serviços do SEMAE possam regularizar suas dívidas perante a Autarquia através da concessão de 

anistia parcial ou integral de multa e juros de mora com prazos de adesão específicos, 

proporcionando o parcelamento das dívidas em até 100 (cem) parcelas. 

Por fim, o presente Programa trata de incentivo 

público, visando que os usuários consumidores inadimplentes possam quitar seus débitos om a 

Autarquia e, com isso, se possa reverter os valores percebidos em novos investimentos e realizações 

em benefício da comunidade leopoldense. 

Desta forma, solicita-se que essa Egrégia Câmara 

Municipal aprecie, vote e aprove este Projeto de Lei.  

 

São Leopoldo, 11 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

              ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Ilma. Sra. 

Vereadora Ana Inês Affonso   

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  
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PROJETO DE LEI 

 

 

Institui o Programa de Recuperação 

Fiscal – REFIS/SEMAE, e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º. Fica o Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE autorizado a conceder descontos 

parciais dos débitos relativos a tarifas de água e esgotos, inscritos ou não em dívida ativa. 

 

Art. 2º. Os usuários inscritos na categoria social ou que o cadastramento ocorrer a partir da vigência 

da presente Lei terão a concessão de descontos nas seguintes situações: 

 

I - Para os usuários que pagarem em parcela única e no máximo 180 dias após a sua publicação, 

haverá a concessão de desconto de 100% (cem por cento) em multa e juros de mora. 

 

II - Para os usuários que pagarem o débito em até 60 (sessenta) parcelas, o desconto será de 60% 

(sessenta por cento) em multa e juros de mora. 

 

III - Para os usuários que pagarem o débito de 61 (sessenta e uma) até 100 (cem) parcelas, o 

desconto será de 40% (quarenta por cento) em multa e juros de mora. 

 

Art. 3º. Os usuários das demais categorias terão a concessão de desconto nas seguintes situações: 

 

I - Para os usuários que pagarem o débito em parcela única e no máximo em até 90 dias após a 

publicação desta lei, haverá a concessão de descontos de 100% (cem por cento) em multa e juros de 

mora. 

 

II - Para os usuários que pagarem o débito em parcela única e no máximo em até 120 dias após a 

publicação desta lei, haverá a concessão de descontos de 80% (oitenta por cento) em multa e juros 

de mora. 

 

III - Para os usuários que pagarem o débito em parcela única e no máximo em até 180 dias após a 

publicação desta lei, haverá a concessão de descontos de 70% (setenta por cento) em multa e juros 

de mora. 

 

IV - Para os usuários que pagarem o débito em até 60 (sessenta) parcelas e no máximo em até 210 

dias após a publicação desta lei, haverá a concessão de descontos de 60% (sessenta por cento) em 

multa e juros de mora. 

 

V - Para os usuários que pagarem o débito de 61 (sessenta e uma) parcelas até 100 (cem) parcelas e 

no máximo 230 dias após publicação desta lei, haverá a concessão de descontos de 40% (quarenta 

por cento) em multa e juros de mora. 

 

VI – Para os usuários que efetuarem o pagamento de 30% (trinta por cento) do débito em forma de 

entrada, em no máximo 230 (duzentos e trinta dias) dias após a publicação, fica facultado o 

adimplemento do saldo remanescente em até 12 (doze) parcelas, com a concessão de descontos de 

70% (setenta por cento) de multa e juros de mora. 
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Art. 4º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 20,00 (vinte reais), no caso de pessoa 

física e de R$ 100,00 (cem reais) no caso de pessoa jurídica. 

 

Parágrafo único. Os valores previstos no "caput" deste artigo serão reduzidos em 50% (cinquenta 

por cento) nos casos de enquadramento na Tarifa Social. 

 

Art. 5º. O não pagamento de três (03) parcelas implicará no cancelamento da negociação, bem como 

a perda do benefício, podendo o SEMAE suspender o fornecimento de água e promover cobrança 

judicial independentemente de notificação extrajudicial. 

 

Art. 6º. Os descontos referidos nesta Lei se estendem, inclusive, aos débitos vencidos durante a 

vigência desta lei. 

 

Art. 7º. Os benefícios fiscais concedidos pela presente Lei não ensejam restituição de quantias 

pagas, nem compensação de dívidas ou outros débitos. 

 

Art. 8º. A opção por qualquer das hipóteses previstas nos incisos dos artigos 2º e 3º, deverá ser 

requerida pelo usuário, mediante solicitação formal junto ao Serviço Municipal de Água e Esgotos - 

SEMAE, acompanhada de documento que ateste o pedido de desistência de eventual ação judicial, 

com renúncia ao direito sobre o qual se funda, bem como de recolhimento das custas processuais e 

pagamentos de honorários advocatícios, caso não isentados. 

 

Parágrafo único. Efetuada a desistência pelo usuário implicará sua renúncia expressa de eventuais 

impugnações, defesas e recursos apresentados em âmbito administrativo. 

 

Art. 9º. Fica o parcelamento condicionado à assinatura de Termo de Confissão de Dívida e 

Compromisso de Pagamento pelo proprietário do imóvel, pelo titular de pessoa jurídica, ou por 

representante devidamente autorizado, importando reconhecimento irretratável e irrevogável da 

dívida, nos termos que dispõe o Código Civil Brasileiro. 

 

§ 1º. Em se tratando de proprietário já falecido, o cônjuge, companheiro(a), parente consanguíneo ou 

afim até 3º grau, poderá firmar o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento. 

 

§ 2º. No ato da assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento deve ser 

emitido para pagamento, no mínimo, o valor correspondente à primeira parcela, acrescida das 

despesas referentes à religação, quando for o caso. 

 

Art. 10. Para usufruir os benefícios previstos nesta lei o usuário deverá comparecer a qualquer posto 

de atendimento do SEMAE, no prazo de 230 (cento e oitenta) dias a contar de sua publicação. 

 

Art. 11. Após, transcorridos os prazos estabelecidos nesta Lei, fica o SEMAE autorizado a realizar 

parcelamentos nas mesmas condições previstas, contudo sem anistia de multa e juros. 

 

Art. 12.  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº s. 8.226/2014, 

8.339/2015, 8.382/2015, 8.723/2017 e 9.094/2019. 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo,.......................................... 


