
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Lei nº 1.149/2013 
 

Institui o Programa de Recuperação Fiscal do 
Município de Vespasiano Corrêa – REFISVE, e dá 
outras providências. 

 
MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei; 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Vespasiano Corrêa - 

REFISVE, destinado ao pagamento de débitos tributários e não-tributários de pessoas físicas ou 

jurídicas, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, vencidos até 30 de 

junho de 2013. 

Art. 2º Os débitos de que trata o art. 1º poderão ser pagos, em moeda corrente, com redução de 

40% (quarenta por cento) dos juros moratórios devidos até a data do enquadramento, pelos contribuintes 

que aderirem ao Programa, nos termos da Lei e efetuarem o pagamento à vista. 

Art. 3º Os débitos já parcelados até 30 de junho de 2013, cujo pagamento esteja em dia ou não, 

poderão ser incluídos no programa, com os mesmos benefícios de que trata o artigo 2º desta Lei, sendo 

que as reduções incidirão sobre o saldo devedor. 

Art. 4º A adesão ao Programa e o pagamento da parcela inicial ou da quitação devem ser feitos 

no período compreendido até 10 de outubro de 2013.  

Art. 5º A formalização do pedido de ingresso no Programa implica o reconhecimento dos 

débitos fiscais nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à 

execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, e da 

desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.  
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Art. 6º O ingresso no Programa dar-se-á pela formalização da opção, junto ao setor de 

arrecadação do Município, utilizando-se dos formulários próprios, e da homologação no momento do 

pagamento da parcela única ou da primeira parcela. 

Parágrafo único. O pagamento da 1ª parcela ou da parcela única deverá ser efetuado dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da emissão da respectiva guia. 

Art. 7º No caso de débitos ajuizados, o parcelamento ou a quitação do débito não dispensam o 

recolhimento de custas, emolumentos judiciais e demais despesas processuais nos prazos fixados pelo 

juiz da causa.  

Art. 8º O Poder Executivo fica autorizado a compensar seus créditos tributários e não-tributários 

com eventuais créditos líquidos, certos e exigíveis dos respectivos devedores. 

Art. 9º O Poder Executivo dará ampla divulgação da presente Lei, nos meios de comunicação de 

abrangência local, bem como a regulamentará, no que couber. 

Art. 10. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 

Art. 11. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e treze. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


