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Estado do Parana

PROJETO DE LEI N° 
OFÍCIO N° 1114/2018-GAB., DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

SÚMULA: Concede prazo ao contribuinte para adesão ao Programa de
Regularização Fiscal - PROFIS, na forma que especifica.

Londrina, 14 de dezembro de 2018.

Marcelo Bell ti Martins
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Texto do Projeto de Lei em anexo.
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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI N° 

SÚMULA: Concede prazo ao contribuinte para adesão ao Programa de

Regularização Fiscal - PROFIS, na forma que especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,

ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,

PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO

A SEGUINTE

LEI:

Art. 1° Fica concedido desconto total ou parcial de multa moratória

e de juros de mora, para o pagamento de qualquer débito tributário ou não-

tributário junto ao Município de Londrina, inscrito ou não em divida ativa, cujo

fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2018, através do

Programa de Regularização Fiscal - PROFIS, cuja adesão se dará durante o

período que se iniciar da publicação desta Lei até o dia 30 de abril de 2019, nas

condições especificadas na seguinte tabela:

Para adesão até último
dia (nil do mês em

referência

Desconto de juros
e multa para

pagamento a vista

Desconto de juros
e multa para
pagamento

parcelado até
abril/2019

Desconto de juros
e multa para
pagamento
parcelado

Janeiro /2018 100%
95% em até 4

parcelas
65% em até 24

parcelas

Fevereiro /2019 90%
85% em até 3

parcelas
60% em até 23

parcelas

Margo /2019 80%
75% em até 2

parcelas
55% em até 22

parcelas

Abril/2019 70% 70%
50% em até 21

parcelas
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§10 Para os efeitos deste artigo, entende-se por débito o valor

consolidado com os beneficios desta Lei e divida o conjunto de débitos por

inscrição cadastral, que será objeto do termo de adesão.

§2° Nos casos de parcelamentos, cuja prestação ultrapassar o atual

exercício financeiro, haverá a incidência da atualização monetária no mesmo

índice aplicado aos tributos municipais.

§3° Cancela-se a adesão, com a recomposição do saldo total devido,

quando verificada a falta de pagamento nos prazos estabelecidos neste artigo ou

quando interrompido o parcelamento.

§4° 0 pagamento total da divida ou da primeira parcela deverá ser

realizado até o último dia útil do mês da adesão, exceto quando esta ocorrer nos

dias 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 29 de março e 30 de abril de 2019 (ultimo dia

de vigência do PROFIS), casos em que a data para o pagamento ficará

prorrogada para o proximo dia fail da adesão.

Art. 2° Nos casos em que haja impugnação ao lançamento,

execução fiscal ajuizada ou ação judicial proposta pelo sujeito passivo, cujo

objeto seja toda ou parte da divida que se pretenda pagar com o desconto previsto

nesta Lei, somente será deferido o requerimento se cumpridas as seguintes

condições, que deverão ser demonstradas pelo sujeito passivo na data do pedido:

I. no caso de impugnação ao lançamento pelo sujeito passivo, a desistência

expressa e irretratável da impugnação ou de recurso interposto, com a

renúncia a quaisquer alegações de fato ou direito sobre as quais se

fundam os referidos processos administrativos; e

II. no caso de ação judicial promovida pelo sujeito passivo ou existência de

execução fiscal:

a) comprovação de realização de pedido de extinção da ação judicial

proposta, ou de embargos à execução opostos, com resolução do

mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea "c" do CPC, ou

desistência de defesa no âmbito da própria execução, como

exceções de pré-executividade, com expressa assunção do ônus do

pagamento das custas judiciais remanescentes;
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b) exceto nos casos em que o Município adquiriu o direito ao

levantamento das importâncias depositadas, os depósitos judiciais

efetivados em ações judiciais ajuizadas pelo contribuinte somente

poderão ser utilizados pelo autor da demanda para o pagamento dos

débitos objeto de discussão, na forma estabelecida em regulamento;

e

c) os honorários advocaticios, se inexistente o beneficio de

Assistência Judiciária Gratuita, serão apurados e pagos mediante

guia própria.

§10 Implica a perda dos beneficios previstos nesta Lei a

constatação, a qualquer tempo, posterior ao deferimento do requerimento, da

existência de discussão judicial dos débitos objeto do pedido do beneficio, ou a

falta do cumprimento de quaisquer dos requisitos previstos neste artigo.

§2° A perda dos beneficios instituídos por esta Lei implicará, se não

inscrito, a remessa do débito para a inscrição em divida ativa, que independerd de

notificação prévia.

§30 A opção pelo pagamento total ou parcelamento de que trata esta

Lei importa confissão de divida irrevogável e irretratável da totalidade dos

débitos existentes em nome do sujeito passivo junto à Administração Direta

Municipal, na condição de contribuinte ou responsável, configura confissão

extrajudicial e sujeita a pessoa jurídica A aceitação plena e irretratável de todas as

condições estabelecidas nesta Lei, não constituindo novação, prevista no artigo

360, inciso I, da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além de

produzir os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, da Lei Federal n°

5.172, de 25 de outubro de 1996 ou do artigo 202 do Código Civil, conforme a

natureza do débito, implicando em renúncia ao direito de discussão do débito.

§4° Perde também o direito aos beneficios desta Lei a posterior

discussão judicial dos valores pagos, para fins de repetição do indébito tributário

e/ou anulação dos créditos parcelados.

§5° Havendo a quitação integral da divida, discussões pendentes de

decisão administrativa deverão ser arquivadas, sem julgamento do mérito e sem

necessidade de prévia notificação, bastando que se indique no processo a perda

do objeto pela extinção do crédito.
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Art. 3° Também poderão aderir ao Programa de Regularização

Fiscal - PROFIS, os contribuintes que já aderiram a outros programas, sendo que

a adesão a esse implicará em cancelamento automático de quaisquer outros

programas de recuperação fiscal.

Parágrafo único. 0 cancelamento de que trata este artigo implica

em recomposição do principal devido, recalculando-se as multas e juros

moratórios incidentes, nos moldes praticados anteriormente à concessão do

programa que foi aderido e cancelado, de forma a não haver acumulação

daqueles beneficios de redução ou descontos de multas e juros, com os

estabelecidos nesta Lei.

Art. 4° Aplicam-se os beneficios previstos nesta lei, mediante

requerimento, A. compensação de créditos tributários e não-tributários.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogando as disposições em contrário, em especial os artigos 5° e 6° da Lei

12.523, de 30 de junho de 2017.
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JUSTIFIVATIVA

Considerando a reivindicação da sociedade civil organizada,

através das entidades: ACIL; SOCIEDADE RURAL; SINDIMETAL; CEAL e

SINDUSCON, conforme Oficio n° 052/2018, em anexo; dos nobres Vereadores;

de entidades e associações; e de munícipes, estamos encaminhando o presente

projeto de lei, através da qual pretende o Executivo instituir o Programa de

Regularização Fiscal — PROFIS para este exercício.

0 programa apresentado nesta proposta trata-se de reedição de

programas já implementados pelo Município em anos anteriores, agora, com o

propósito de equacionar o estoque da divida ativa e de outras receitas pendentes

de recebimento, como estratégia para aumentar a arrecadação e viabilizar

recursos para se equacionar as contas da Prefeitura de Londrina, além de

propiciar aos contribuintes condições de regularização fiscal, evitando a

execução que é onerosa tanto para o contribuinte, como para a Administração

Municipal.

Esperamos, assim, diante das razões aduzidas, que o projeto

encontre favorável acolhimento dos integrantes desse Egrégio Colegiado

Municipal.

Londrina, 14 de dezembro de 2018.

Marcelo Belinati artins

PREFEITO DO NICIPIO
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AC It
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LONDRINA

Oficio n2. 052/2018

Prezado Senhor Prefeito Marcelo Belinati,

Londrina, 13 de dezembro de 2018.

DIRETORIA EXECUTIVA

0 clima conturbado vivido pelos munícipes ao longo deste ano fiscal, com as

indefinições de diversas naturezas afetando o planejamento financeiro dos

contribuintes, enseja um tratamento especial para os devedores do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU).

Deste modo, solicitamos que a Prefeitura Municipal de Londrina formule um

programa de regularização fiscal para a quitação deste tributo.

As entidades,afreditam que o Refis, ao contrario de outras oportunidades, é um

instrumento de jústiga fiscal e uma medida de boa vontade com o contribuinte.

Sem mais,

CLAU
/ AA

O TEDESCHI
Presidente ACI

„

WCTrôNIO SA
/ SRP — Socieda

PAIO (VALTER ORSI
e Rural Presidente Sindimetal

BR ERSOZA RODRIGO ZA62.121A

Presidente CEAL - Presidente Sinduscon

Ao
Sr. Marcelo Belinati
Prefeito do Município de Londrina

Rua Minas Gerais, 297• r andar
43 3374-3000 • CEP 86010-905

Londrina -PR

ACIL
Açõespara
De e el w
londrina

visraiii.acticombr
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Oficio n° 1114/2018-GAB
Londrina, 14 de dezembro de 2018.

A Sua Excelência, Senhor
Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal
Londrina — Pr

Assunto: Encaminha projeto de lei — Concede prazo ao contribuinte para
adesão ao Programa de Regularização Fiscal - PROFIS, na forma
que especifica.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Casa de Leis a presente propositura,
a fim de conceder prazo ao contribuinte até o dia 30 de abril de 2019 para adesão
ao Programa de Regularização Fiscal — PROFIS, com desconto total ou parcial
de multa moratória e de juros de mora, para o pagamento de qualquer débito
tributário ou não-tributário junto ao Município de Londrina, inscrito ou não em
divida ativa, cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2018.
Justificativa anexa.

Atenciosamente,

vnJ\
Marcelo Belinati artins

PREFEITO DO M I NICÍPIO

OIL 2,-;Ch21.1in
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