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LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2022                                                  DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.  

 

 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 
FISCAL MUNICIPAL – REFIS MUNICIPAL, NO 
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRASA (PA) 
PARA EXERCÍCIO DE 2022, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  

 

 

 O Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras-PA, no uso de suas 

atribuições legais previstas no artigo 58, inciso I, alínea “c” e etc., faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º. Institui-se o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – REFIS MUNICIPAL, com a 
finalidade de implementar os meios de arrecadação, bem como efetivar a regularização de 
créditos tributários do Município, decorrentes de débitos dos contribuintes (pessoas física e 
jurídica), relativos a tributos, taxas e contribuições de melhorias, municipais em razão de fatos 
geradores ocorridos ate 31 de dezembro de 2021, constituídos ou não em dívida ativa, 
parcelados, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, e de outros débitos de 
natureza não tributária desde que vinculados à uma indicação fiscal ou número fiscal, exceto 
aqueles resultantes de multas ambientais. 

Art. 2º. O direito à percepção das vantagens e ingresso no REFIS MUNICIPAL, dar-se-á por opção 
do contribuinte, que fará jus ao regime especial de consolidação dos débitos fiscais referidos no 
artigo anterior.  

§ 1º. O ingresso no REFIS MUNICIPAL implica obrigatoriamente à inclusão da totalidade dos 
débitos referidos no artigo 1.º, em nome do sujeito passivo (Pessoa física ou Pessoa Jurídica), 
inclusive os não constituídos, que serão incluídos no Programa mediante confissão de débito (PF 
ou PJ). 

§ 2º. Para o ingresso ao REFIS MUNICIPAL deverá o contribuinte estar em dia com o pagamento 
dos tributos referentes ao exercício em que se der a opção, ou seja, efetivação do pagamento dos 
tributos Municipais do exercício de 2022. 

§ 3º. Para os débitos tributários ainda não lançados e declarados espontaneamente pelo 
contribuinte, por ocasião da opção, não haverá aplicação de multas de mora ou de ofício, bem 
como de juros moratórios. 

Art. 3º. A opção pelo contribuinte ao REFIS MUNICIPAL poderá ser formalizada até o prazo de 
90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, mediante a utilização do “Termo de Opção do 
REFIS MUNICIPAL”, conforme modelo a ser fornecido pelo Departamento da Fazenda do 
Município de Santa Maria das Barreiras (PA).  

Art. 4º. Os créditos tributários deverão ser pagos tendo por base a formalização do pedido de 
ingresso no REFIS MUNICIPAL, observando: 










