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MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

DECRETO Nº 3.569, DE 1º DE JUNHO DE 2021 

Regulamenta a Lei Complementar Municipal n. 333, 

de 20 de maio de 2021 – que institui o Programa de 

Recuperação de Créditos Municipais - REFIS/Lindóia 

do Sul, no que diz respeito ao ressarcimento das 

custas, despesas, taxas, diligências, emolumentos 

adiantados pelo Município nos processos judiciais e 

no que se refere aos honorários advocatícios. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município, 

Considerando a Lei Complementar Municipal n. 333, de 20 de maio de 2021 – que institui o 

Programa de Recuperação de Créditos Municipais - REFIS/Lindóia do Sul destinado a promover a 

regularização de créditos tributários e não tributários do Município de Lindóia do Sul - SC. 

Considerando a falta de regulamentação no que diz respeito ao ressarcimento de eventuais custas, 

despesas, taxas, diligências, emolumentos adiantados pelo Município nos processos judiciais, que 

não são objeto de isenção na Lei Complementar Municipal n. 333/2021. 

Considerando o art. 10 da Lei Complementar Municipal n. 319, de 11 de dezembro de 2019 e a falta 

de regulamentação no que diz respeito à cobrança dos honorários junto ao programa REFIS. 

DECRETA 

Art. 1º. Este Decreto visa regulamentar a Lei Complementar Municipal n. 333, de 20 de 

maio de 2021 – que institui o Programa de Recuperação de Créditos Municipais - REFIS/Lindóia 

do Sul, relacionado ao ressarcimento das custas, despesas, taxas, diligências, emolumentos 

adiantados pelo Município nos processos judiciais e a cobrança dos honorários advocatícios fixados 

judicialmente quando da adesão do devedor ao programa REFIS. 

Art. 2º. As custas, despesas, taxas, diligências, emolumentos adiantados pelo Município em 

processo judicial objeto de REFIS, serão informadas pelo Procurador do Município, devidamente 

atualizadas de acordo com o cálculo de atualização monetária disponibilizado pelo site da 

Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina, do desembolso até a data da solicitação da 

informação dos valores, sem a incidência de juros moratórios. 

Art. 3º. Para fins de ressarcimento das custas, despesas, taxas, diligências, emolumentos 

adiantados pelo Município nos processos judiciais, a tributação ou tesouraria, no ato do pedido de 

adesão ao REFIS, realizará os seguintes procedimentos: 

I – no pagamento a vista do débito principal lançará, em boleto separado, na data do 

mesmo vencimento do principal, o valor integral do ressarcimento; 

II – no parcelamento do débito principal lançará, em boleto(s) separado(s), após 30 dias do 

vencimento da última parcela do principal, o valor integral do ressarcimento; 
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III – no caso da incidência da hipótese do inciso II, o valor integral do ressarcimento será 

parcelado até o limite de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por parcela, com vencimento a cada 

30 (trinta) dias entre uma e outra. 

Art. 4º. Para os honorários arbitrados no respectivo processo judicial, serão calculados no 

percentual informado pelo Procurador do Município e incidirão sobre o total da dívida calculada e 

apurada no REFIS, sendo que a tributação ou tesouraria, no ato do pedido de adesão ao programa, 

realizará os seguintes procedimentos: 

I – no pagamento a vista do débito principal lançará, em boleto separado, na data do 

mesmo vencimento do principal, o valor integral dos honorários; 

II – no parcelamento do débito principal lançará, em boleto(s) separado(s), após 30 dias do 

vencimento da última parcela do ressarcimento das custas, despesas, taxas, diligências, 

emolumentos adiantados pelo Município nos processos judiciais (art. 3º deste Decreto), o valor dos 

honorários advocatícios; 

III – no caso da incidência da hipótese do inciso II, o valor integral dos honorários será 

parcelado até o limite de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por parcela, com vencimento a cada 

30 (trinta) dias uma da outra. 

Art. 5º. Os valores mencionados neste Decreto, será informado a tributação ou tesouraria, 

via e-mail, pelo Procurador do Município, após consulta ao respectivo processo judicial. 

Art. 6º. A tributação ou tesouraria destinarão os valores a título de ressarcimento em conta 

específica e o dos honorários na conta do Fundo de Honorários Advocatícios (FHA), na forma da 

Lei Complementar Municipal n. 319, de 11 de dezembro de 2019. 

Art. 7º. O atraso no pagamento de uma das parcelas referentes ao ressarcimento ou aos 

honorários implica no vencimento antecipado das demais parcelas e na continuação do processo 

judicial. 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Lindóia do Sul, 1º de junho de 2021. 

  

NEUDI ANGELO BERTOL 

Prefeito Municipal  
Conferido e registrado. 

Para publicação no DOM/SC. 

______/______/_________. 

 

Ligia Libera Venturin 

Assistente Administrativo 


