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o

INSTITUI

”

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

PROGRAMA RETOMA RIBEIRÃO -

REGULARIZAÇÃO

DE

DÉBITOS

JUNTO

A

11132021

FAZENDA

DESTINADO A
PÚBLICA

DO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
Art. lº. Fica instituído o Programa RETOMA RIBEIRÃO - RPZOZI destinado a
promover a regularização dos débitos referidos nesta lei complementar, decorrentes
de créditos de dívidas tributárias e não tributárias, inscritas ou não em dívida ativa,
ajuizadas ou a ajuizar, constituídas de ofício ou declaradas
remanescentes

de parcelamentos

anteriores,

discutidas

espontaneamente,

administrativamente

ou

judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal,
bem como as decorrentes de condenação em ação judicial de qualquer natureza em
que figurar como credora a Fazenda Pública Municipal.

ª

lº. Não

serão incluídos no Programa RETOMA RIBEIRÃO - RP2021 os

débitos referentes a:

I obrigações de natureza contratual;
—

II infrações à legislação ambiental.
—

&

2º. Os débitos decorrentes de parcelamentos rompidos no âmbito de programas de

parcelamentos oriundos de legislações anteriores da mesma natureza, poderão ser
incluídos no Programa RETOMA RIBEIRÃO - RP2021.
3º. Os créditos tributários e não tributários ainda não constituídos, incluídos por
.
»
.
N
»
opçao do SUjeltO passrvo, serao declarados na data da formahzaçao do pedido de

%

%*

ingresso, observado o disposto no art.

lº

desta lei complementar.

:
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5 4º. Os descontos previstos somente incidirão sobre os débitos decorrentes de fatos

geradores ocorridos até 30 de setembro de 2021.

Art. 2“. O ingresso no Programa RETOMA RIBEIRÃO

-

RP2021

dar-se—á

por opção

do sujeito passivo da obrigação, mediante requerimento de adesão.

lª.

&

O requerimento a que se refere o

caput do artigo 2º da presente lei será

preenchido de forma eletrônica, pelo sujeito passivo da obrigação, via internet, no
site https://www.ribeiraopretopngov.br/refisZOZ],

importando a finalização do

procedimento eletrônico, em adesão e sujeição às regras do programa.
5 2ª. Excepcionalmente, serão aceitos requerimentos protocolados ou formalizados

no Posto de Atendimento da Prefeitura

Municipal

de Ribeirão Preto no

Poupatempo, localizado à Avenida Pres. Kennedy: 1500, Ribeirânia, Ribeirão Preto
(Novo Shopping).

ª

3“. O sujeito passivo poderá aderir ao programa RETOMA

RIBEIRÃO -

RP2021 até 20 de dezembro de 2021.

ª 4“. A homologação

da adesão ao programa RETOMA RIBEIRÃO - RPZOZ],

dar-se-á no momento do pagamento da parcela única ou da primeira parcela.

Art. 3“. O Programa instituído por esta lei complementar contempla descontos nos juros
e multas moratórias e na penalidade pecuniária decorrente de infração à lei, nos

seguintes casos:

I para juros e multas moratórias serão concedidos os seguintes descontos:
—

a) pagamento à vista - 100% (cem por cento) nos juros e 90% (noventa por
cento) na multa moratória;

«

gil—
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b) parcelado em até 12 (doze) vezes

—

60% (sessenta por cento) nos juros e 60%

(sessenta por cento) na multa moratória;
c) parcelado em ate' 24 (vinte e quatro) vezes

—

50% (cinquenta por cento) nos

juros e 50% (cinquenta por cento) na multa moratória;
d) parcelado em até 36 (trinta e seis) vezes

——

40% (quarenta por cento) nos juros

e 40% (quarenta por cento) na multa moratória.

II

-

para as penalidades pecuniárias (multas por infração à lei) serão atribuídos os

seguintes descontos:
a) pagamento à Vista

—

60% (cinquenta por cento) na multa por infração;

b) parcelado em até 36 (trinta e seis) vezes

—

40% (quarenta por cento) na multa

por infração.
Art. 4º. O parcelamento poderá ser feito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
consecutivas, devendo a 1ª (primeira) parcela ser quitada até dois dias úteis da
adesão e o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para
pessoas físicas e R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoas jurídicas.

%

lº. A aplicação dos juros sobre

o saldo devedor respeitará as regras previstas no

pedido de parcelamento ordinário, com utilização da taxa SELIC.

%

2ª. Os valores referentes aos honorários advocatícios, quando devidos, serão

parcelados juntamente com o débito negociado na mesma proporção de sua
quitação.

Art. Sº. Os descontos concedidos por esta lei complementar são estendidos a todas
as modalidades de extinção do crédito tributário previstos pelo artigo 156, do
Código Tributário Nacional, bem como, a todo crédito que a Fazenda Municipaíg
tenha, decorrente ou não de condenação judicial, de qualquer natureza, em qualq
fase processual que se encontrar, mesmo que após o seu trânsito em julgado.

'.
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Art. 6º. A adesão ao Programa instituído por esta lei complementar acarretará a confissão
irretratável do débito

&

que se relaciona, com o reconhecimento por parte do sujeito

passivo da perda do objeto de eventual impugnação administrativa ou ação judicial
proposta contra Administração Municipal envolvendo o respectivo lançamento,
independentemente do estágio processual em que se encontra, com reconhecimento,
expresso, portanto, da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os
efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário
Nacional e no artigo 202, inciso VI, do Código Civil Brasileiro.

ª lº. Os

sujeitos passivos da obrigação poderão utilizar, para pagamento da dívida,

em parcela única ou em número de parcelas correspondentes ao valor consignado, o
volume depositado em juízo para garantir ou suspender os seus respectivos débitos
tributários, desde que faça a adesão ao programa até 20 de dezembro de 2021.

ª

2“. Na hipótese do montante depositado não ser suficiente para pagamento do

valor total da dívida, o sujeito passivo da obrigação poderá pagar à vista o restante
ou parcelar o valor sobressalente, respeitado o disposto nos artigos 20 e 3ª.
Art. 7º. A adesão a este Programa não implica em:
I

homologação pelo Fisco dos valores declarados pelo contribuinte;

-

II

—

renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários incluídos no

Programa;

III novação;
—

IV

- a

dispensa do cumprimento das obrigações

acessórias, nem de outras

obrigações legais ou contratuais; e
V

qualquer direito à restituição ou à compensação de importâncias já pagas
compensadas.
—

ng

—
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Art. 8“. A adesão ao Programa instituído por esta lei complementar será rompida
ante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I

pelo descumprimento de quaisquer das exigências desta lei, inclusive por

—

sonegação de informações ou por apresentação de infomações falsas;

II - pelo atraso no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a

60 (sessenta)

dias;

III - pela falência decretada ou a insolvência civil da pessoa jurídica;
IV pela cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou
—

aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida
as obrigações do acordo.

Art. 9º.

O rompimento de que trata o artigo Sº independe de notificação ou

interpelação prévia e implica em:

I perda do direito de reingressar no Programa;
—

II - perda de todos os beneficios concedidos por esta lei complementar;
III - exigibilidade do saldo remanescente correspondente à diferença entre

o valor

pago e o valor originário da dívida;

IV

inscrição do saldo remanescente em Dívida Ativa, caso ainda não inscrito, para
cobrança judicial da dívida; e
-

V - demais medidas que se fizerem necessárias para exigibilidade do crédito.

Art. 10. As custas processuais de ações judiciais e custas extrajudiciais, relacionadas aos
créditos inseridos neste Programa, não serão objeto de parcelamento, devendo ser
recolhidas integralmente, juntamente com o pagamento à Vista ou com a primeiâa
tz

parcela, em caso de parcelamento.

lê.

diª;
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Art. 11. Após protocolização do pedido de adesão ao Programa RETOMA RIBEIRÃO
- RPZOZI, de que trata esta lei complementar, e efetuar o pagamento da parcela

única ou da primeira parcela, o sujeito passivo deverá formalizar o pedido de
desistência de eventual ação em que tigure como autor, ou de recurso interposto,
tendo como objeto o débito objeto do Programa, quer seja na esfera administrativa
quer na judicial, sob pena do pagamento ser recebido apenas como parte da quitação
do débito originário.

Art. 12. Não serão restituídas, no todo ou em parte; com fundamento nas disposições
desta lei complementar, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início
de sua Vigência.

Art. 13. A Secretaria Municipal da Fazenda publicará as regras operacionais que se
fizerem necessárias para o tiincionamento do Programa RETOMA RIBEIRÃO RPZOZI, sendo competente para decidir os casos omissos o Secretário Municipal da
Fazenda.

Art. 14. Esta lei complementar entra em Vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO RIO BRANCO

RT?

ÓGUEIRA

Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

fls. 27/72

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito
Ribeirão Preto, 27 de outubro de 2021.

Of. n.º 1.047/2021-CM
Prem

13
5842/2021,” 17

íiíílo
Senhor Presidente,

ir!
de

ráno /2021

nº

Ho

73

ral

21

LG

Ge

Munic;

28/10/20

colo

“will/|

Cãmara

Tem

o presente

a

finalidade

de

III"

encaminhar

ata:

D

a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei
Complementar que: “INSTIT UI O PROGRAMA RETOMA RIBEIRÃO

DESTINADO A

REGULARIZAÇÃO

PÚBLICA

MUNICÍPIO

DO

PROVIDENCIAS”,

RIBEIRÃO

DE

apresentado em

DE DÉBITOS

11

—

RP2021

JUNTO A FAZENDA

PRETO

E

DÁ

OUTRAgS

laudas, justificando-se a propositura pel
,

razões que adiante seguem.
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O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo
instituir 0 PROGRAMA “RETOMA RIBEIRÃO - RPZOZI” no municipio de Ribeirão
Preto.

A propositura em tela, assim, tem por objetivo oferecer
oportunidade para que sujeitos passivos da obrigação para com o Município, regularizem
seus débitos, decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não,
inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores
concorridos ate' 30 de setembro de 2021.

É de conhecimento público e notório os efeitos devastadores
da pandemia da COVID-l9, causada pelo coronavírus SARS—COV—Z. O Brasil foi e
muito afetado. O Mundo foi afetado. Nossa cidade foi afetada.

A pandemia de

COVlD—l9

representa

uma

condição

superveniente absolutamente imprevisível e de consequências gravíssimas, que exige a
atuação urgente, duradoura e coordenada de todos as autoridades federais, estaduais e
municipais em defesa da vida, da saúde e da própria subsistência econômica de grande
parcela da sociedade brasileira.

Muitos dos sujeitos passivos da obrigação foram afetados pela
crise financeira decorrente da referida pandemia, devendo Poder Público agir, dentro dos
princípios legais, de modo a viabilizar o contribuinte a regularizar sua situação fiscal.
Muito embora tenha a Fazenda Pública se valido de meios

para recebimento de seus créditos, encontram—se em carteira mais de cento e dezesseis
mil lançamentos em aberto (inadimplente) de tributos imobiliários, mais de sessenta
três mil no cadastro mobiliário e mais de sete mil no cadastro geral, totalizando mais
cento e oitenta e seis mil lançamentos inadimplentes.

%

15:31
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Denote—se que em relação ao ordenamento jurídico vigente, 0

Município tem competência para instituir seus tributos e o dever de recolhimento é
requisito de responsabilidade da gestão fiscal, conforme o inciso III do art. 30 da
Constituição Federal, de 1988, e o art.
maio de 2000,

que

“Estabelece

ll

da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de

normas

de

finanças

voltadas

públicas

para a

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, a denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Outrossim, o

5 6D

do art. 150 da Magna Carta, prevê a

necessidade de lei específica e exclusiva para a outorga de qualquer benefício de natureza
semelhante.

O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
nos autos do TC 863/026/11, Prefeitura Municipal de Bariri, sobre a edição de Programas
de Recuperação Fiscal, para efeitos do artigo 14 da LRF, assim decidiu:
“VOTO

Por seu turno, a propósito do Programa de

Recuperação

Fiscal,

afasto

fiscalização,

Visto

que

desconto

sobre

adequando-se,

pois,

os
não

principal

o

a

apontamentos

política

houve

da

qualquer

da

dívida

de

cobrança

ativa,
aos

ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal”.
E que o presente projeto não implica em anistia, não havendo
que se falar em renuncra de receita, e ainda que se negocre multas e juros, preserva-se i'm
rerum ” o valor absoluto dos créditos.

04.2016.8.26.0068, por sua 8ª Câmara de Direito Público, j. em 4.10.2017, reiator Exmo.
Sr. Desembargador Leonel Costa, cuja
passagem do voto transcrevemos:
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(...)

Todavia, no caso em voga, o benefício concedido pela Municzloalidade não
se enquadra em hipóteses de renúncia de receita, conforme se verifica do rol
trazido pelo 5] º de mencionado artigo:
_?

lo A renúncia

compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
mod:)?cação de base de cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a natamento
diferenciado.
O autor equivocadamente qualijica o benefício como anistia.
Todavia, anistia

e'

espécie de exclusão do crédito tributário, prevista no artigo

175, H, do Código Tributário Nacional, que “abrange exclusivamente as

infrações cometidas anteriormente a vigência da lei que a concede
conforme consta do artigo 180, do CTN.

”,

(...)

O Municigno de Barueri, pelas Leis nº 2289/2013, nº 2361/2014 e nº
2.

435/2015,

instituiu

Programas de Recuperação de Débitos Fiscais,

consistentes na redução dos juros e multas moratórios incidentes sobre
débitos fiscais provenientes de tributos, preços públicos ou multas de

qualquer natureza, devidamente atualizados monetariamente, vencidos até o
final do ano da lei, bem como aqueles apurados em sede de ação jãscal em
curso ou provenientes de declaração de reconhecimento de débitos, desde que

pagos na forma e observadas as condições dispostas, conforme disposto pelos
respectivos artigos 2”.
Assim sendo, a possibilidade de redução de juros e de multa trazido pelas
leis municipais possui natureza jurídica complexa, não se resumindo &
agiistia.
€.») ”

't.

*

ª».
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Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,
aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do
artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

Sem outro

particular,

aproveitamos

&

oportunidade

para

reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

o

OGUEIRA
Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
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>ROGRAMA
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.ULARIZAÇAO DE
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E
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,
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Data: 0M11f2021 Horário:
39
LEG - Emenda nª 1 - PLC 7312021

EMENDA ADHZVA
AUTORâA DO ?ROÁETO:

-—

PROJETQ DE

LEã

COMPLEMENTAR Nº 373/2023

02

Prefeita Municipal

SENHOR PRESQDENTE

Apresentamºs

consideração cia Casa a seguinte:

à

insere afínease e?" ao incisº? Ede artêªgo 39 do Projeto de
que passam a vigºrar cem a seguinte redação:
H

!)

!!

Leâ

Cempíetar nº ?3/2021

parceiedc em efe 48 (qaefenm e ºito) vezes 30% (trinca por cents) nosjums
e 30% (trinta per cento) na multa moratória»
e)

—

f) perceiada em até 60 (Sessenta) vezes 28% (vime por cento)
(vinte pºr cento) na muita moratória.
—

Sala das Sessões, 04 dekove

(155

jurog e 28%

bro de 2021

ÁUSTiFiCATIVA

de emenda aditiva que visa conceder ao munícipe que fará adesãc» ao programa
de
opções
parceíamento, especificamente em 48 vezes e 60 vezes, aíém das existentes
no projeto (12, 24 e 36). De iguaí mede; o cáícuío na redução dosjures seguiu a propefçãe
efetuada no prej'eto eriginaí; a saber, para cada 12 meses cie parcelamento! eicera—se 36%
na concessão dos juros e muêta moratória.
Trata—se

Dessa forma, cem o ântuíto de beneficiar os cidadãos ribeãrão—pretanes, soíicitamos aOs
nobres pares que aprovem & presente emenda aditiva.

EXPEDIENTE:
ATO Nº

OF . Nº

DATA

.f'

!

FUNCIONÁRIO:

1

; :- w» .; a
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

*

INSTITUI O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS DAERP

2021—

JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
—

DAERP.

Art.

lº

Fica instituído o Programa de Regularização de Débito DAERP 2021, junto
ao

Departamento

de Agua e Esgotos de Ribeirão Preto

—

DAERP,

cuja

implementação obedecerá ao disposto nesta lei complementar.

ª

lº

—

O

Programa Regularização de Débito DAERP 2021

promover a regularização de débitos com

()

destina—se

DAERP, de pessoas fisicas e

jurídicas, inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas ou a ajuizar, ainda que
remanescentes

de

parcelamentos

anteriores,

discutidas

judicialmente

ou

administrativamente pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal, bem
como as decorrentes de condenação em ação judicial de qualquer natureza em
que figurar como credor o DAERP, em qualquer fase judicial que se encontre.
Ainda, poderão ser objetos de regularização de débitos as multas provenientes de
auto de infração por infringência à lei.
g 20 - A adesão ao

Programa de Regularização de Débito DAERP 2021º

ocorrerá por meio do Requerimento de Adesão, que poderá ser:

I

—

presencial, no Poupatempo

(Posto de Atendimento do DAERP

localizado na Avenida Presidente

Kennedy,

—

1500, Ribeirânia - No no

Shopping) ou no posto de atendimento no DAERP, na Rua Amador Bue o
nº 22, Centro;
.

J'
?

'w '4'

rªwzx
”%*“—

;
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II

- na forma Eletrônica, pelo sujeito passivo da obrigação, via internet,

através da página do DAERP, https://www. daemfíbeíraopreto.519.201). br;

%

3ª

- O

prazo para adesão ao Programa de Regularização de Débito DAERP

2021, e até 20 de dezembro de 2021.

ª

4()

Serão contemplados no Programa de Regularização de Débito DAERP

-

2021 os débitos decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de setembro de
2021.

&

5ª

—

A adesão ao Programa de Regularização de Débito DAERP 2021,

implica na confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito

passivo na condição de devedor ou responsável e por ele indicados para compor
o referido Programa, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei nº 13.105, de 16 de

março de 2015

—

Código de Processo Civil, condicionando o sujeito passivo à

aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei
Complementar.

Art.

20 O

programa instituído por esta lei complementar contempla descontos nos juros e

multas moratórias e na penalidade pecuniária decorrente de infração à lei, na
seguinte forma:

I - pagamento à Vista, com redução de 100% (cem por cento) da multa e dos
juros de mora;

II

—

pagamento parcelado, em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo

que o valor mínimo da parcela não poderá ser inferior a R$ 50 00 (cinquenta
ª
reais) com redução de 80% (oitenta por cento) da multa e dosjuros de mora
*
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III

- pagamento parcelado& em até 24 (Vinte e quatro) parcelas mensais e

sucessivas, sendo que o valor mínimo da parcela não poderá ser inferior a R$
50,00 (cinquenta reais), com redução de 70% (setenta por cento) da multa e dos

juros de mora;
IV - pagamento parcelado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas,
sendo que o valor mínimo da parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais), com redução de 60% (sessenta por cento) da multa e dos juros
de mora;
V

pagamento parcelado, em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas,

—

sendo que o valor mínimo da parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais), com redução de 50% (cinquenta por cento) da multa e dos

juros de mora.

ª

lº

- A dívida a ser parcelada,

com os descontos acima descritos, sera

consolidada na data do requerimento de adesão ao Programa de Regularização

de Débito DAERP 2021 e resultará da soma:
1

—

do principal, devidamente corrigido monetariamente;

II das multas;
——

III

——

e

dos juros de mora.

5 2ª - Nas ações executivas que

já estejam com

o juízo devidamente garantido,

esta garantia permanecerá ate' o fiel cumprimento do parcelamento celebrado nos
!
moldes desta lei.
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3ª - A P rimeira P aroela deverá ser P a g a em até 2 (dois) dias úteis da adesão ao
parcelamento. Efetivado o pagamento ocorrerá a homologação do parcelamento.

%

4o -

O valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido

de correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo).

Art. 3º

Para incluir no Programa de Regularização de Débito DAERP 2021, os
débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito
passivo

deverá

desistir

previamente de

impugnações

dos

ou

recursos

administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados, e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem
as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de
ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito,
nos termos da alínea “c” do inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015

ª lº - A

—

Código de Processo Civil.

comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais

deverá ser apresentada na unidade de atendimento ate' o último dia do prazo para
a adesão ao Programa de Regularização de Débito DAERP 2021.

ª 2ª - A

desistência e a renúncia de que trata o caput não exime

()

autor da ação

de pagamento de honorários. Os valores referentes aos honorários advocatícios
quando devidos, serão parcelados juntamente com o débito negociado na mesma
proporção de sua quitação.

Art. 4º

lmplicará exclusão do devedor do Programa de Regularização de Débito
DAERP 2021, e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessadgo e *
M“
ainda não pago e automática execução da garantia prestada:
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I

descumprimento de quaisquer das exigências desta lei, inclusive por
sonegação de informações ou por apresentação de informações falsas;
o

—

Il - o

atraso no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a 60 (sessenta)

dias;

III
IV—

-——

a falência decretada ou a insolvência civil da pessoa jurídica;

pela cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou

aquela que incorporar a parte do novo patrimônio assumir solidariamente com a
cindida as obrigações do acordo.

Art. 5º A exclusão do devedor do Programa de Regularização de Débito DAERP
2021, independe de notificação ou interpelação prévia e implica em:

I - perda do direito de reingressar no Programa;

II perda de todos os beneficios concedidos por esta Lei Complementar;
—

111

- exigibilidade do saldo remanescente

correspondente à diferença entre o

valor pago e o valor originário da dívida;
IV - inscrição do saldo remanescente em Dívida Ativa para cobrança judicial da
dívida;

V - demais medidas que se fizerem necessárias para exigibilidade do crédito.

Art.

6“

A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta lei complementar Jão
»“!

implica novação de divida.

gf
%

âawiçãª

%,
WA

ª”

”'
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Art. 7º Eventuais regras operacionais para implantação do Programa de Regularização
de Débito DAERP 2021 poderão se dar por meio de ato administrativo
publicado

&

subscrito pelo Superintendente de DAERP.

Art. Sº Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicaçãº.
Palácio Rio Branco

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

fls. 40/72

Estado de São Pauío

Gabinete do Prefeito
Ribeirão Preto, 28 de outubro de 2021.

Of.

11.“

1.050/2021-CM

º
É—
ª—z-É

'
Senhor PreSIdente,

%
N
“___—gr':

ª_ãõr

Q—ãtg
ã—mfª
º

g—Erª
_—___16F0
ã—Égá
'õ—ºª
E
Dºg
z—Bzm
S—QQJ
—QN
u_u...
E—mâ
8—
O

'“

;

%

Tem o presente a finalidade

.

de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de Lei

“INSTITUI O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE
DÉBITOS DAERP 2021 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
Complementar

que:

DE RIBEIRÃO

PRETO

DAERP”, apresentado em 09 laudas justificando-se a

propositura pelas razões que adiante seguem
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O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo

instituir

o

Programa de Regularização de Débitos DAERP 2021, junto ao

Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto.

O Projeto de Lei Complementar tem por objetivo oferecer a

oportunidade de regularização de débitos oriundos do consumo de água e esgoto,
inclusive os débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar e multas por
infrações legais decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de setembro de 2021.
É de conhecimento público e notório os efeitos devastadores
da pandemia do COVlD-19 causado pelo Coronavírus, afetando a economia do país e um
aumento significativo de desempregos.

Muitos dos sujeitos passivos da obrigação foram afetados pela
crise financeira decorrente de referida pandemia, sendo obrigação do Poder Público agir,
dentro os princípios legais, de modo a viabilizar ao consumidora regularização de
dívidas.

Assim, o Programa de Regularização de Débito DAERP
2021, do DAERP Visa oportunizar aos munícipes a regularização de débitos junto ao
DAERP, através de descontos sobre a multa e juros moratórios, além da possibilidade de
parcelamento.
Importante constar que o referido programa não infringe da
Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo o seu artigo 14, uma vez que a adesão ao
Programa não implica em anistia, não havendo que se falar em renúncia de receita, uma
vez que os descontos incidem tão somente no valor da multa e juros, mantendo—se
inalterado o valor principal dos créditos.
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Expostas, dessa forma, as razões que justificam a propositura,
aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nobre Legislativo, nos termos do
artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

Sem outro

particular,

aproveitamos

a

oportunidade

reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta
subscrevemo—nos.

Atenciosamente,

GUEIRA
&;

Prefeito Municipal

A SUA EXCELÉNCIA

ALESSANDRO MARACA
DD.

RESIDENTE

NESTA

DA CÁMARA MUNICIPAL

para

consideração,
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PROJE 10 DE LEI COMPLEMENTAR nº 74/2021 QUE “INSTITUI

DROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DAERP

IIU DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

DAERP". Com

base no

Art 147

muse IV

2021, JUNTO

DE RIBEIRÃO PRETO

,

