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PROJETO DE LEI N”..............
OFÍCIO N” 270/2020-GAB., DE 14 DE MAIO DE 2020.

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

j

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

Londrina, 14 de maio de 2020.

Marcelo Belinati l^artins 
PREFEITO DO MUNICÍPIO

Texto do projeto de lei em anexo.
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Prefeitura do Munieípio 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 deseonto total ou parcial de multa moratória 
e de juros de mora, para o pagamento de qualquer débito tributário ou não- 
tributário junto ao Munieípio de Londrina, inscrito ou não em dívida ativa, 
constituído ou não, cujo fato gerador tenha oeorrido ou venha a oeorrer até o dia 
29 de maio de 2020, através do Programa de Regularização Fiseal - PROFIS, 
cuja adesão se dará da data da publicação desta Lei até o dia 22 de dezembro de 
2020, nas condições especifieadas na seguinte tabela;

Desconto de juros e 
multa para pagamento à 

vista

Desconto de juros e multa para 
pagamento parcelado

Prazo para 
Adesão

30 de junho de 70% em até 7 parcelas100%
2020

31 de julho de 70% em até 6 parcelas100%
2020

31 de agosto de
■____________ 2020

30 de setembro de
2020_____

30 de outubro de 
2020

30 de novembro de
2020.. ..........

22 de dezembro de 
2020

70% em até 5 parcelas100%

60% em até 4 parcelas90%

60% em até 3 parcelas90%

50% em até 2 parcelas80%

Somente à vista70%
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§l°Para os efeitos deste artigo, entende-se por débito o valor 
consolidado com os benefícios desta Lei e dívida o conjunto de débitos por 
inscrição cadastral.

§2" Cancela-se a adesão, com a recomposição do saldo total devido, 
quando verificada a falta de pagamento à vista 
artigo ou quando não houver a quitação de todas as parcelas até 23 de dezembro

de 2020.

prazos estabelecidos nestenos

§3° O pagamento total da dívida ou da primeira parcela deverá ser 
realizado até o último dia útil do mês da adesão, exceto quando esta ocorrer 
último dia útil dos meses de junho a novembro e no último dia de vigência do 
PROFIS, 22 de dezembro de 2020, casos em que a data para o pagamento ficará 
prorrogada para o próximo dia útil da adesão.

no

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 dívida que se pretenda pagar com o desconto previsto 
nesta Lei, somente será aceita se cumpridas as seguintes condições:

no caso de impugnação ao lançamento pelo sujeito passivo, a desistência 
da impugnação ou de recurso interposto, com a renúncia a quaisquer 
alegações de fato ou direito sobre as quais se 
processos administrativos; e

de ação judicial promovida pelo sujeito passivo ou existência de

I.

fundam os referidos

II. no caso 
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

âmbito da própria execução, como exceções de pré-executividade, com 
expressa assunção do ônus do pagamento das custas judiciais 
remanescentes;

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, 
forma estabelecida em regulamento; e

no

na
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c. OS honorários advocatícios, se inexistente o benefíeio de Assistêneia 
Judiciária Gratuita, serão apurados e pagos mediante guia própria.

§ 1® Implica a perda dos benefícios previstos nesta Lei a 
constatação, a qualquer tempo, da existência de discussão judicial dos débitos

falta do cumprimento de quaisquer dosobjeto do pedido do benefício, ou a 
requisitos previstos neste artigo, ocasião que será oportunizado um prazo de 10 
dias para o contribuinte providenciar a sua regularização.

§ 2“ A perda dos benefícios instituídos por esta Lei implicará, se 
não inscrito, a remessa do débito para a inscrição em dívida ativa, que 
independerá de notificação prévia.

§ 3“ A adesão ao Programa de Regularização Fiscal, com o 
pagamento total ou parcelado, configura confissão extrajudicial, implicando 
renúncia ao direito de discussão do débito, impondo ao sujeito passivo, 
contribuinte ou responsável, a aceitação plena e irretratável de todas as condições, 
estabelecidas nesta Lei, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional e do art. 202 do Código Civil, conforme a 
natureza do débito, e bem como não constitui novação.

§ 4° Perde também o direito aos benefícios 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 dívida, 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.

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. O 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
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i

programa que foi aderido e cancelado, de forma a não haver acumulação 
daqueles benefícios de redução ou descontos de multas e juros, 
estabelecidos nesta Lei.

com os

Art. 4“ A adesão ao Programa de Regularização Fiscal - PROFIS 
será, preferencialmente, pela internet obedecendo as seguintes regras:

para pagamentos à vista não haverá emissão do termo de adesão e a 
respectiva quitação serve como comprovante de adesão, dispensada a 
comprovação de parte legitima, tendo acesso apenas com a inscrição 
cadastral e número do CPF/CNPJ. 
para parcelamento de débitos referentes aos
2020 não haverá emissão do termo de adesão e a quitação da primeira 
parcela serve como comprovante de adesão, dispensada a comprovação de 
parte legitima, tendo acesso apenas com a inscrição cadastral e número do 

CPF/CNPJ.
para parcelamento de débitos executados não haverá emissão do termo de 
adesão e a quitação da primeira parcela serve como comprovante de 
adesão, dispensada a comprovação de parte legitima, tendo acesso apenas 
com a inscrição cadastral e número do CPF/CNPJ.
para parcelamento dos demais débitos que não se enquadram nas regras 
acima, deverá haver solicitação de adesão pelo Sistema SEI ou por meio 
eletrônico a ser disponibilizado pela Secretaria de Fazenda, com assinatura 
do termo de adesão ou documento de ratificação de adesão, mediante 
comprovação de parte legitima e/ou por procuração.

I.

exercícios de 2018, 2019 eII.

III.

IV.

Parágrafo único. Durante a vigência das regras restritivas de 
circulação em função da Pandemia Covid-19 o atendimento ao público será por 
meio eletrônico e telefônico, sendo permitido o agendamento prévio para 
atendimento presencial, quando este for indispensável.

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

Ilustres Vereadores, o presente Projeto de Lei visa a instituição do 
Programa de Regularização Fiseal — PROFIS para este exercíeio, pelas razões 

que expomos a seguir.

O projeto em tela tem por objetivo atender o contribuinte neste 
momento de dificuldade financeira e para ilustrar a situação, conforme 
informação da Diretoria de Arrecadação, tivemos 890 pedidos de contribuintes, 
pós início da pandemia, solicitando algum benefício fiscal, tais como. de 
prorrogação de prazo para pagamento (250 pessoas), pedido de desconto de 
multas e juros nos impostos, taxas e dívida ativa vencidos (300 pessoas), que 
gostariam de pedir parcelamento de tributos mas sem pagar os 10% na primeira 
parcela (160 pessoas) e, pedidos de desconto no pagamento do IPTU de 2020 

(180 pessoas).

O programa apresentado nesta proposta trata-se de reedição de 
programas já implementados pelo Município em anos anteriores, agora, com o
propósito de ajudar aos 
CORONAVÍRUS (COVID-19), situação sem precedentes e que afetou a 
capacidade financeira da maioria dos cidadãos brasileiros.

contribuintes neste momento de enfrentamento ao

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 30 de 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novojaneiro
CORONAVÍRUS (COVID-19), pela edição da Lei Federal n° 13.979, de 06 de

enfrentamento dafevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
CORONAVÍRUS responsável pelo surto de 2019, e pelo Decreto Municipal 
346/2020, que determinou o fechamento do comércio e o isolamento social, 

medida para o enfrentamento desta pandemia, que reduziu drasticamente o 
comércio e a prestação de serviços na cidade de Londrina.
como

Considerando o Decreto n° 490, de 20 de abril de 2020 que 
declara situação de calamidade pública no Município de Londrina, devidamente 
aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado do Parana, devido à situação 
extraordinária e grave que vivemos em face da pandemia de COVID-19.
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Considerando que, em decorrência das ações emergenciais 
necessárias para conter a pandemia do CORONAVÍRUS, as finanças públicas e 
às metas fiscais estabelecidas para o presente exercício, poderão restar 
gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação 
de tributos, pela redução da atividade econômica, o que contribui também para a 

política que possibilitaria um incremento na arrecadação.uma

Quanto à vedação de se realizar um programa de regularização 
fiscal em ano eleitoral prevista no Art. 73, § 10 da Lei Federal n° 9.504/1997 - 
Lei Eleitoral, o próprio parágrafo excepciona nos casos de calamidade pública e 
de estado de emergência. Assim, pelas razões já elencadas, entende-se que o 
atual cenário social fundamenta o citado enquadramento excepcional.

Lei de101/2000Quanto à Lei Complementar n°
Responsabilidade Fiscal, que trata das normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal, transcreve-se abaixo o art. 14 e seus dois 

incisos:
“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentarias e a pelo menos uma das

no

seguintes condições:
I -demonstração pelo proponente de que a renúncia foi

considerada na estimativa de receita da lei orçamentaria, na forma do art.
12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição. ”

Assim, para fins de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, 
conforme "Demonstrativo do Impacto Orçamentário-Financeiro" e "Declaração 
de que não acarretará impacto orçamentário e financeiro" anexos, verifica-se que
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Ia/

a renúncia fiscal do presente Projeto de Lei que cria o Programa de Recuperação 
Fiscal para o exercício de 2020 está estimada em R$ 9.443.715,71 (nove milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e quinze reais e setenta e 
centavos), enquanto que o incremento na arrecadação está estimado em R$ 
32.028.150,03 (trinta e dois milhões, vinte e oito mil, cento e cinquenta 
três centavos), cuja renúncia não afetará as metas de resultados fiscais previstas 

Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois diante do cenário atual há uma grande 
probabilidade destas receitas não se realizarem sem o presente programa.

um

reais e

na

Importante destacar, que a estimativa do impacto orçamentário- 
financeiro acima acontecerá somente no exercício de 2020, não havendo nenhum 
reflexo para os dois exercícios seguintes, pois o último dia de vigência dos 
efeitos do presente projeto de lei será o dia 22 de dezembro de 2020.

Reitera-se, que a medida impactará positivamente na execução do 
orçamento vigente, visto que a renúncia fiscal de R$ 9.443.715,71, se ocorrer,

arrecadação de R$ 32.028.150,03 emserá compensada com o incremento 
tributos vencidos, não comprometendo as metas de resultados fiscais previstas 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais peças orçamentárias vigentes.

na
na

Destaca-se, ainda, que deixar de tomar as providências e a 
iniciativa para a criação do Programa de Recuperação Fiscal, conforme proposto 

presente projeto de lei, seria temerário para o ponto de vista da 
Responsabilidade Fiscal, considerando-se o atual cenário epidemiológico que a 
cidade está vivendo.

no

Diante do exposto, ressaltamos a importância da aprovação deste 
Projeto de Lei como sendo uma das alternativas para oportunizar aos 
contribuintes a regularização fiscal dos 
contribuir para equacionar as finanças do Município.

débitos tributários, além deseus
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Em atendimento ao disposto no art. 29, §1°, da Lei Orgâniea do 
Munieípio, vimos à presença de Vossa Excelência solicitar a apreciação, em 
regime de urgência.

Esperamos, assim, diante das razões aduzidas, que o projeto 
favorável acolhimento dos integrantes desse Egrégio Colegiadoencontre

Municipal, ressaltando as características estritamente técnicas, razão pela qual 
todo 0 processo será conduzido pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Londrina, 14 de maio de 2020.

Marcelo Belin^i Martins 
PREFEITO DO MUNICÍPIO

CML DDIN. 381 18/05/2020-17:51:47



Exercício Referência Nº de Débitos Valor Principal Multa Juros Total da Dívida Probabilidade em %
Principal a 

Receber
Multa Juros

Total da Dívida a 

Receber

Nº de 

Débitos

1979 4                                       20.162,97                                      403,26                 99.233,79             119.800,02                                  0,1% 20,16                   0,40                                    99,23                             119,80                   0            

1980 6                                       5.372,37                                         107,45                 25.960,11             31.439,93                                    0,1% 5,37                     0,11                                    25,96                             31,44                      0            

1981 10                                     43.565,34                                      871,31                 206.725,07           251.161,72                                  0,1% 43,57                   0,87                                    206,73                           251,16                   0            

1982 13                                     24.083,50                                      481,68                 111.733,37           136.298,55                                  0,1% 24,08                   0,48                                    111,73                           136,30                   0            

1983 13                                     18.506,58                                      384,33                 85.335,71             104.226,62                                  0,1% 18,51                   0,38                                    85,34                             104,23                   0            

1984 18                                     34.026,26                                      680,52                 149.579,91           184.286,69                                  0,1% 34,03                   0,68                                    149,58                           184,29                   0            

1985 25                                     30.024,38                                      610,23                 127.634,75           158.269,36                                  0,1% 30,02                   0,61                                    127,63                           158,27                   0            

1986 20                                     47.939,40                                      988,48                 198.655,24           247.583,12                                  0,1% 47,94                   0,99                                    198,66                           247,58                   0            

1987 15                                     28.914,83                                      578,30                 114.640,06           144.133,19                                  0,1% 28,91                   0,58                                    114,64                           144,13                   0            

1988 15                                     243.960,09                                    4.878,05             609.213,88           858.052,02                                  0,1% 243,96                 4,88                                    609,21                           858,05                   0            

1989 58                                     484.772,80                                    9.701,66             1.383.020,82       1.877.495,28                              0,1% 484,77                 9,70                                    1.383,02                        1.877,50                0            

1990 143                                  996.591,07                                    19.908,46           2.756.902,76       3.773.402,29                              0,1% 996,59                 19,91                                 2.756,90                        3.773,40                0            

1991 297                                  1.353.696,62                                 27.095,49           4.182.047,94       5.562.840,05                              0,1% 1.353,70             27,10                                 4.182,05                        5.562,84                0            

1992 313                                  1.718.006,93                                 35.446,03           5.553.562,23       7.307.015,19                              0,1% 1.718,01             35,45                                 5.553,56                        7.307,02                0            

1993 397                                  1.582.557,37                                 31.690,87           5.112.553,17       6.726.801,41                              0,1% 1.582,56             31,69                                 5.112,55                        6.726,80                0            

1994 842                                  4.488.474,89                                 93.166,89           14.587.016,20     19.168.657,98                            0,1% 4.488,47             93,17                                 14.587,02                     19.168,66              1            

1995 1.439                               7.770.390,48                                 154.270,98        23.257.840,59     31.182.502,05                            0,1% 7.770,39             154,27                               23.257,84                     31.182,50              1            

1996 2.755                               7.066.181,26                                 140.595,58        20.343.358,26     27.550.135,10                            0,1% 7.066,18             140,60                               20.343,36                     27.550,14              3            

1997 4.006                               5.554.813,54                                 110.629,08        15.217.635,88     20.883.078,50                            0,1% 5.554,81             110,63                               15.217,64                     20.883,08              4            

1998 6.024                               6.459.295,51                                 129.986,65        17.176.589,86     23.765.872,02                            0,1% 6.459,30             129,99                               17.176,59                     23.765,87              6            

1999 5.946                               7.568.933,99                                 150.365,00        19.043.138,80     26.762.437,79                            0,1% 7.568,93             150,36                               19.043,14                     26.762,44              6            

2000 7.014                               6.206.275,11                                 125.635,41        15.087.489,62     21.419.400,14                            0,1% 6.206,28             125,64                               15.087,49                     21.419,40              7            

2001 3.324                               6.547.843,38                                 129.275,22        14.975.592,39     21.652.710,99                            0,1% 6.547,84             129,28                               14.975,59                     21.652,71              3            

2002 7.001                               24.729.361,52                              493.324,15        42.237.296,32     67.459.981,99                            1,0% 247.293,62        4.933,24                            422.372,96                   674.599,82           70          

2003 6.393                               10.621.817,45                              214.210,15        21.607.671,67     32.443.699,27                            1,0% 106.218,17        2.142,10                            216.076,72                   324.436,99           64          

2004 5.941                               10.574.126,22                              208.943,52        20.173.853,16     30.956.922,90                            1,0% 105.741,26        2.089,44                            201.738,53                   309.569,23           59          

2005 4.607                               19.891.896,81                              397.215,82        35.961.476,99     56.250.589,62                            1,0% 198.918,97        3.972,16                            359.614,77                   562.505,90           46          

2006 4.905                               20.947.214,19                              417.189,91        34.632.085,12     55.996.489,22                            1,0% 209.472,14        4.171,90                            346.320,85                   559.964,89           49          

2007 4.716                               21.502.388,30                              433.261,08        32.714.322,55     54.649.971,93                            1,0% 215.023,88        4.332,61                            327.143,23                   546.499,72           47          

2008 6.952                               29.004.166,49                              616.490,02        41.201.855,35     70.822.511,86                            1,0% 290.041,66        6.164,90                            412.018,55                   708.225,12           70          

2009 8.560                               26.024.764,81                              580.801,42        33.351.752,31     59.957.318,54                            1,0% 260.247,65        5.808,01                            333.517,52                   599.573,19           86          

2010 12.927                             22.585.457,68                              595.992,54        25.708.622,58     48.890.072,80                            1,0% 225.854,58        5.959,93                            257.086,23                   488.900,73           129        

2011 14.577                             25.684.983,52                              730.611,19        25.578.100,59     51.993.695,30                            1,0% 256.849,84        7.306,11                            255.781,01                   519.936,95           146        

2012 16.965                             68.722.417,19                              1.670.323,53     52.050.759,72     122.443.500,44                          1,0% 687.224,17        16.703,24                         520.507,60                   1.224.435,00        170        

2013 19.383                             110.776.011,51                            2.575.707,14     55.186.372,66     168.538.091,31                          1,0% 1.107.760,12     25.757,07                         551.863,73                   1.685.380,91        194        

2014 22.209                             52.142.250,18                              1.484.898,15     26.853.943,69     80.481.092,02                            1,0% 521.422,50        14.848,98                         268.539,44                   804.810,92           222        

2015 27.022                             32.479.911,41                              1.168.355,26     17.365.996,66     51.014.263,33                            2,0% 649.598,23        23.367,11                         347.319,93                   1.020.285,27        540        

2016 32.356                             46.395.305,80                              1.480.264,87     18.187.357,07     66.062.927,74                            3,0% 1.391.859,17     44.407,95                         545.620,71                   1.981.887,83        971        

2017 60.291                             70.725.229,74                              1.890.957,97     21.907.702,17     94.523.889,88                            4,0% 2.829.009,19     75.638,32                         876.308,09                   3.780.955,60        2.412    

2018 82.035                             95.023.801,80                              2.262.095,95     22.112.599,54     119.398.497,29                          5,0% 4.751.190,09     113.104,80                       1.105.629,98                5.969.924,86        4.102    

2019 88.423                             98.529.821,67                              1.976.640,25     13.856.273,51     114.362.735,43                          7,0% 6.897.087,52     138.364,82                       969.939,15                   8.005.391,48        6.190    

2020 71.925                             100.190.428,84                            246.550,14        1.150.158,35       101.587.137,33                          10,0% 10.019.042,88   24.655,01                         115.015,84                   10.158.713,73      7.193    

Total geral 529.885                          944.845.743,80                            20.611.583,99   702.243.660,42   1.667.700.988,21                      31.028.150,03   524.895,44                       8.592.820,28               40.145.865,74     22.791  

Fonte: PML/Secretaria de Fazenda/Diretoria de Arrecadação/Sistema Tributário Municipal/Valores apurados em 10/03/2020. 

Tipo Valor Devido Probabilidade Recebimento %

Quantidade de Débitos 529.885                          22.791                                            Tipo Valor Tipo Valor %

Valor Principal 944.845.743,80R$        31.028.150,03R$                          77,29% Estimativa de Lançamentos 1.000.000,00R$           Arrecadação Estimada 32.028.150,03R$     77,23%

Multa 20.611.583,99R$          524.895,44R$                               1,31% Multa 20.000,00R$                 Renúncia Estimada 9.443.715,71R$        22,77%

Juros 702.243.660,42R$        8.592.820,28R$                            21,40% Juros (em média = 30%) 306.000,00R$               Total da Dívida 41.471.865,74R$      100,00%

Total da Dívida Ativa 1.667.700.988,21R$    40.145.865,74R$                         100,00% Total 1.326.000,00R$           

PROFIS Estimativa dos valores a serem arrecadados

Sistemática do Cálculo da Estimativa da provável Receita do PROFIS e sua respectiva renúncia

Denúncia Espontânea
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SMF: DECLARAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO

/
à

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:

DECLARAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO

Declaramos, para fins de atendimento à Lei Complementar no 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, que a renúncia fiscal do Programa de Recuperação Fiscal para o
presente exercício está estimada em R$ 9.443.715,71 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e
três mil, setecentos e quinze reais e setenta e um centavos), enquanto que o incremento na
arrecadação está estimado em R$ 32.028.150,03 (trinta e dois milhões, vinte e oito mil, cento e
cinquenta reais e três centavos), cuja renúncia não afetará as metas de resultados fiscais
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois diante do cenário atual há uma grande
probabilidade destas receitas não se realizarem sem o presente programa.

Os valores das receitas tributárias e não tributárias, bem como da renúncia fiscal
foram estimadas com base nos seguintes dados:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA*

      Dívida Ativa       Total Devido Probabilidade Recebimento

Quantidade de Débitos                        529.885                               22.791

Valor Principal  R$     944.845.743,80  R$             31.028.150,03

Multa  R$       20.611.583,99  R$                  524.895,44

Juros  R$     702.243.660,42  R$               8.592.820,28

Total da Dívida Ativa  R$  1.667.700.988,21  R$             40.145.865,74

Fo te:àPML/Se retariaàdeàFaze da/Diretoriaàdeàárre adação/Siste aàTri ut rioàMu i ipal

*Valoresàapuradosàe à / / .

 

Também há a previsão da concessão do benefício da redução de multas e juros
para as denúncias espontâneas do ISSQN, que é um imposto homologado, cujos valores e
renúncia fiscal foram estimadas com base nos seguintes dados:

Denúncia Espontânea

ISSQN     Valor Estimado

CML DDIN. 381 18/05/2020-17:51:47
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Denúncia Espontânea

Estimativa de Lançamentos  R$         1.000.000,00

Renúncia da Multa  R$              20.000,00

Renúncia dos Juros  R$            306.000,00

Total  R$         1.326.000,00

 

Assim, somando-se os valores das receitas tributárias e não tributárias com as
possíveis denúncias espontâneas do ISSQN, chega-se ao montante de arrecadação na ordem de
de R$ 41.471.865,74 (quarenta e um milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e
sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), assim distribuidos:

Estimativa da Renúncia e Receita Arrecadada

Dívida Ativa + Denúncia      Valor Estimado

Receita Total Estimada  R$       41.471.865,74

Renúncia da Multa -R$            544.895,44

Renúncia dos Juros -R$         8.898.820,28

Total da Renúncia -R$         9.443.715,71

Arrecadação Estimada  R$       32.028.150,03

 

Portanto, a medida impactará positivamente na execução do orçamento vigente,
visto que a renúncia fiscal de R$ 9.443.715,71, se ocorrer, será compensada com o incremento
na arrecadação de R$ 32.028.150,03 em tributos vencidos, não comprometendo as metas de
resultados fiscais previstas na LDO.

 

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, no uso das atribuições afetas à função
e para fins de instruir a tramitação do Projeto de Lei que tem por finalidade conceder prazo ao
contribuinte para adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROFIS, consoante o artigo 14
da Lei de Responsabilidade Fiscal que a medida impactará positivamente na execução do
orçamento vigente, visto que a renúncia fiscal de R$ 9.443.715,71, se ocorrer, será compensada
com o incremento na arrecadação de R$ 32.028.150,03 em tributos vencidos, não
comprometendo as metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
demais peças orçamentárias vigentes.

Desta forma, o presente Projeto de Lei tem adequação com o Plano Plurianual,
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e com a Lei Orçamentária Anual – 2020.

E por ser livre e expressão da verdade, firmo a presente.

Londrina, 13 de maio de 2020.
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Do u e toàassi adoàeletro i a e teàporàJoão Carlos Bar osa Perez,àSe retário a  Muni ipal de
Fazenda,àe à / / ,à sà : ,à o for eàhor rioàofi ialàdeàBrasília,à o for eàaàMedida
Provisóriaà ºà . - àdeà / / àeàoàDe retoàMu i ipalà ºà . àdeà / / .

áàaute idadeàdesteàdo u e toàpodeàserà o feridaà oàsite
h p://sei.lo dri a.pr.gov. r/sei/ o trolador_exter o.php?
a ao=do u e to_ o ferir&id_orgao_a esso_exter o= ,ài for a doàoà ódigoàverifi adorà àe
oà ódigoàCRCà BB A .

Referên ia:àPro essoà ºà . . / - SEIà ºà
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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Ofício n" 270/2020-GAB.

Londrina, 14 de maio de 2020.

A Sua Excelência, Senhor 
Ailton da Silva Nantes 
Presidente da Câmara 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 Egrégia Casa de Leis a apensa 
propositura, através da qual, pretende o Executivo autorização legislativa para 
que possa instituir o Programa de Regularização Fiseal - PROFIS para o 
exercício de 2020. Justificativa anexa.

Atenciosamente,

Marcelo Belinati Martins 
PREFEITO DO MUNICÍPIO
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