PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
ESTADO DE Sfio PAULO

LEI Ng 541 DE 29 DE ABRIL DE 2019
"Disp6e sabre nova redacao na Lei Municipal NQ409/2008, sabre a
Programa de Recuperacao F.Iscal do Municl'pio de R.Ibeira - "REFIS", para

pessoas fis.Icas e jurl'd.Icas, e d6 outras providencias".
Jonas Dias Batista, Prefeito Municipal de Ribeira, Estado de S5o Paulo, no

uso de suas atribui€Oes legais, FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou

e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 19 -0 Artigo 19 da Lei Municipal N9 409 de 28 de novembro de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redacao:

Fica institut`do, no Municl'pio de Ribeira o Programa de Recuperacao Fiscal "REFIS",
destinado a:
I - promover a regularizac6o de creditos do Municipio, decorrentes de debitos de

contribuintes relativos a tributos municipais, e, raz6o de fatos geradores ocorridos ate

31 de dezembro de 2018.
0 Artigo 39, no seu pardgrafo 11, passa a ter a seguinte reda€ao:
11 -de pessoas juridicas cindidas a partir de 31 de dezembro de 2018;

0 Artigo 49, no seu pardgrafo 19, passa a ter a seguinte redacGo:
Paragrafo 19. -0 parcelamento a que se refere o artigo 19 devera ser requerido ate a
dia 31/12/2019.
I_+

0 Artigo 89, no seu par6grafo I, passa a ter a segu.Inte redafao:
I - inadimplencia, por dois meses consecutivos ou tres meses alternados, o que
primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos debitos abrangidos pelo ''REFIS",

inclusive dos decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 31 de
dezembro de 2018.

0 Art.Igo 99, no seu par6grafo lv, passa a ter a segu.Inte reda€ao:
lv - impedimento para o sujeito passivo beneficiar-se de qualquer outra modalidade

de parcelamento ate 30 de dezembro de 2020.

0 Artigo 11, no seu pardgrafo V, passa a ter a seguinte redacao:
V -no pagamento regular das parcelas do d6bito consolidado, bern assim dos tributos
e de demais receitas municipais decorrentes de fatos geradores ocorridos

posteriormente a 31 de dezembro de 2018;
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a Artigo 16, passa a ter a seguinte reda€ao:
Fica dispensada a elabora§ao de Estudo de lmpacto Financeiro em razao da n5o
ocorrencia de rentlncia de receita, e sim reduGao da cobranga de multa e juros, que
n5o prejudicam as metas de arrecadac5o.

ARTIGO 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac5o, e sera regulamentada

por Decreto, se necessario, no prazo de 30 (trinta) dias.

Prefeitura Municipal de Ribeira, 29 de abril de 2019.

Esta Lei foi registrada em livro pr6prio na
Secretaria desta Prefeitura de Ribeira em:
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