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MENSAGEM Nº 100/2015 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL           
 
 
 
 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei  que ”Autoriza o Poder 

Executivo a conceder, descontos em juros de mora e multa moratória para pagamento à vista de créditos 

tributários municipais.”, para apreciação dessa Casa. 

Encaminhamos aos vossos cuidados o presente Projeto de Lei, para 

apreciação e deliberação junto ao Colendo Plenário da Egrégia Câmara Municipal de Vereadores de São 

Leopoldo, pretendendo-se a concessão de descontos de multas moratórias e juros de mora para pagamento 

de créditos tributários devidos ao Município.  

Este Projeto faz parte de uma série de ações que a Secretaria da 

Fazenda, por meio da Diretoria da Dívida Ativa, está promovendo para reduzir o impacto negativo no 

Orçamento Municipal que vem se intensificando em função da crise econômica instalada no Brasil. Para 

ilustrar este conjunto de ações de forma mais didática, são divididas em ações que visam facilitar o 

pagamento: 

1 – Ampliação da rede de arrecadação dos tributos e outras receitas, que atualmente é formada pelo 

Banrisul, CAIXA e Banco do Brasil, incluído o Sicredi, Itaú, Santander, Bradesco, e outros que desejarem se 

credenciar para o serviço; 

2 – Implementação da possibilidade de Débito em Conta das prestações dos parcelamentos de débitos 

tributários ou não, em instância administrativa; 

3 – Recebimento de créditos tributários diversos por meio de cartão de débito e de créditos inscritos em 

Dívida Ativa, por meio de cartão de débito e crédito. 

E, ações que objetivam incentivar o pagamento por meio do 

aperfeiçoamento das técnicas tradicionais de cobrança, como: 

1 – Inscrição dos devedores no SERASA; 

2 – Intensificação da cobrança administrativa: seja por meio do envio de correspondência; ou por meio da 

Central de Relacionamento com o Contribuinte, que realiza contato telefônico sobre a dívida; 

3 – Envio de Certidão de Dívida Ativa para protesto em Tabelionatos de Protesto de Títulos e Documentos, 

conforme dispõe a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, que define competência, regulamenta os 

serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. 
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O benefício se estenderá aos débitos tributários (IPTU, TACL, ISSQN, e 

ITBI) vencidos até 31 de dezembro de 2014, mas será requisito que o contribuinte realize o pagamento 

integral de todos os seus débitos vencidos, ou seja, de eventuais dívidas tributárias referentes ao exercício de 

2015. 

O desconto será de 90% do valor das multas moratórias e dos juros de 

mora, para pagamento até 30 de outubro de 2015; de 80% do valor das multas moratórias e dos juros de 

mora, para pagamento até 30 de novembro de 2015; e de 70% sobre o valor das multas moratórias e dos 

juros de mora, para pagamento até 22 de dezembro de 2015. 

Ressalte-se que não será oferecida vantagem para novos 

parcelamentos, mas tão somente para pagamento integral dos débitos, decisão que objetiva a solução de 

conflitos, e não o aumento, muitas vezes consequentes da renegociação de parcelamento. 

O benefício também se estende aos débitos judicializados, que além 

dos benefícios decorrentes do desconto da multa moratória e dos juros de mora, no caso de pagamento 

integral, ficarão dispensados da cobrança de honorários advocatícios.  

Os débitos já parcelados poderão ser objeto de solicitação do 

benefício para as parcelas ainda não pagas, mantidas as mesmas condições para pagamento à vista, e o 

consequente cancelamento do parcelamento de honorários, se for o caso. Neste sentido, o Contribuinte que 

possuir parcelamento ativo e outras dívidas vencidas, poderá optar em manter o acordo em dia e receber o 

benefício sobre os débitos vencidos, garantindo inclusive (no caso de Contribuinte do IPTU) o “desconto do 

Bom Pagador”. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que no caso de 

implementação de qualquer concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário da qual decorra 

renúncia da receita, deverá enfrentar algumas restrições, e deverá estar acompanhada de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

Considerando a já mencionada situação econômica do país, passa a ser 

obrigação da municipalidade encontrar alternativas para elevar o nível de arrecadação sem aumento de 

alíquotas e da base de cálculo, ou criação de tributo ou contribuição. Conforme o art. 14 da LRF deverá 

constar na estimativa do impacto financeiro decorrente da ação a demonstração de que não afetará as 

metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, bem como de 

medidas de compensação.  

Em atendimento ao referido dispositivo legal, foi elaborada a Planilha 

de Impacto Financeiro. A renúncia de receita foi calculada com base nos valores realizados por ocasião da Lei 

nº 7.890/2013 (Programa Especial de Parcelamento – PEP), considerando os descontos fornecidos para quem 

optou pelo pagamento à vista. 

Como a renúncia de receita somente ocorrerá no caso de efetivo 

ingresso de receitas, e se trata de benefício com data determinada para encerramento, não é necessário a 

indicação de medida de compensação. A Planilha foi elaborada projetando o ingresso de recursos que não 
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ocorreria sem o incentivo gerado pela promoção que versa este projeto e das já mencionadas ações de 

cobrança em andamento. 

Além da preservação do valor dos tributos que serão atualizados 

monetariamente, e pela manutenção de parte da multa e juros, por se tratar de anistia parcial, fica 

preservada a justa vantagem aos contribuintes que pagam em dia seu tributo, não sofrendo a incidência de 

instrumentos legais que acometem os que pagam fora dos prazos inicialmente estipulados. 

Ressaltamos ainda que além da Receita Federal do Brasil, que depois 

da quarta reabertura do Programa Especial de Parcelamento de Dívidas Com a União, iniciou no dia 09 do 

corrente mês, o chamado Refis da Crise, além de alguns Estados, muitos outros municípios de todo o Brasil já 

adotam a prática de oferecer desconto dos acréscimos legais. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal aprecie e 

vote este projeto, em regime de urgência especial. 

 

 

São Leopoldo, 25 de setembro de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 
       PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

 
 

Autoriza o Poder Executivo a conceder, descontos em 
juros de mora e multa moratória para pagamento à vista 
de créditos tributários municipais. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a todos os contribuintes, 

observadas as condições fixadas nesta Lei, descontos em multa moratória e juros de mora quando do 

pagamento integral e à vista dos créditos tributários devidos ao Município. 

 

Art. 2º Os descontos em multas moratórias e juros de mora somente serão concedidos 

aos contribuintes quando: 

I – houver a quitação integral do somatório dos créditos tributários, inscritos ou não em 

dívida ativa e vencidos até 31 de dezembro de 2014; 

II – efetuado o adimplemento do tributo durante o período de 1º de outubro a 22 de 

dezembro de 2015 e de maneira escalonada, da seguinte forma: 

a) Desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor das multas moratórias e 

dos juros de mora, para pagamento até 30 de outubro de 2015; 

b) Desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor das multas moratórias e 

dos juros de mora, para pagamentos até 30 de novembro de 2015; 

c) Desconto de 70% (setenta por cento) sobre o valor das multas moratórias e 

dos juros de mora, para pagamento até 22 de dezembro de 2015. 

 

Art. 3° Os descontos em multa moratória e juros de mora previstos nesta Lei se 

estendem taxativamente aos seguintes tributos: 

I – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; 

II – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 

III – Imposto de Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imóveis; 

IV – Taxa Ambiental de Coleta de Lixo – TACL; e 

V – Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 

 

Art. 4° Os descontos referidos nos artigos 1º e 2º desta Lei se estendem aos créditos 

tributários vencidos até 31 de dezembro de 2014 parcelados até a data da publicação desta Lei. 

Paragrafo único: Nos casos em  que os créditos forem originados de parcelamento, o beneficio alcançara 

apenas as parcelas não pagas, sendo vedada qualquer revisão das parcelas já quitadas. 

. 
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Art. 5º Os benefícios fiscais, concedidos pela presente Lei, não ensejam restituição de 

quantias pagas, nem compensação de dívidas ou outros débitos tributários. 

 

Art. 6º Os descontos previstos nesta lei não se aplicam: 

I - aos créditos sujeitos ao recolhimento pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, estabelecido 

pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

II - aos créditos tributários de quaisquer espécies, inclusive os previstos no artigo 4º desta lei, quando o 

pagamento for pretendido por Contribuinte que possua créditos financeiros em seu favor decorrentes de 

operação de “dação em pagamento”. 

III – as custas judiciais relativas ao processo, que serão pagas previamente ao ato da adesão ao programa, ou 

comprovada a dispensada. 

Parágrafo Único A opção por qualquer das hipóteses previstas nas alíneas do artigo  2º deverá ser requerida 

pelo contribuinte mediante solicitação formal no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, 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; bem como implicará na desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos 

apresentados  em âmbito administrativos. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e produzirá seus efeitos no 

período de  1º de outubro à 22 de dezembro de 2015. 

 
 

São Leopoldo, 25 de setembro de 2015. 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 
      PREFEITO MUNICIPAL 


