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LEI MUNICIPAL N 0 1.597, DE 04 DE MA.IO DE 2017
"DispOe sobre autorização do Poder Püblico Municipal para
instituir o PROGRAM. DE PARCEL4ENTO INCENTIVADO - PPI destinado a promover a liquidaçao de créditos tributários ou não
tributários vencidos para corn a Fazenda Püblica, corn a concessão
de beneficios de parcelamentos e de reduçOes de juros e multas e
dá outras providências que esta lei especifica".

VICENTE DE PAULA MASSINO, Prefeito Municipal de São José
da Bela Vista, Estado de São Paulo, usando das atribuicOes que Ihe são conferidas por
Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal de São José da Bela Vista,
Estado de São Paulo, APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal,
no exercicio de 2017, a instituir o Prograina de Parcelamento
Incentivado - PPI destinado a promover a liquidação de créditos
tributários e não tributários vencidos para corn a Fazenda
Püblica Municipal.

Art. 2° - Os créditos de natureza tributária e não
tributária, inscritos em divida ativa, constituidos ate 31 de
dezembro de 2016, poderao ser objeto de parcelamento
administrativo, conforme especificado no art. 5° desta Lei,
desde que requerido na esfera administrativa.

§ 1° 0 parcelamento que se refere o art. 5° desta Lei
será concedido em parcelas mensais iguais e sucessivas, desde
que não ultrapasse o exercicio financeiro de 2020, podendo
estender a ültima parcela entào, ate dezembro de 2020.

-

§ 2° Serão concedidos beneficios de reducão de juros e
multas somente para pagarnento a vista ou para parcelamentos em
ate 18 (dezoito) vezes.

Art. 3° Os beneficios desta Lei sornente poderão ser
concedidos ao contribuinte uma ünica vez.
Parágrafo Unico. Os beneficios desta Lei poderão ser
aplicados inclusive a parcelamentos de Leis ou Programas
anteriores näo cumpridos pelo contribuinte.
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Art. 40 Havendo encargos, ernolumentos, custas, despesas
e/ou honorários advocaticios em relação
divida do
a
contribuinte, estes seräo primeiramente apurados pelo
Departamento de Tributos do Municipio para pagamento pelo
contribuinte, sendo que, somente após tal pagamento, será
apurada a divida do principal para o parcelamento ou pagamento a
vista no que dispöe a presente Lei.

Parágrafo tinico. Os encargos, emolumentos, custas,
despesas e/ou honorários advocaticios em relação a divida do
contribuinte que não forem apurados nos termos do caput deste
artigo, não exclui o contribuinte do dever de pagá-los, devendo
quitá-los, oportunamente quando exigidos, sob pena do
cancelamento dos beneficios de parcelamentos e de reducOes de
juros e multas dispostos na presente Lei.

Art. 5° 0 crédito tributário consolidado, devidamente
corrigido monetariamente pela taxa selic, nos termos desta Lei,
poderá ser pago nas seguintes condiçOes:
I - para pagamento integral e a vista, reduçao de
100%(cem por cento) das multas moratórias e 80% (oitenta por
cento) dos juros de mora, corn vencimento para 30 (trinta) dias
contados da emissão do boleto.

II - para pagamento parcelado:

a) Redução de 70% (setenta por cento) sobre o valor
das multas moratórias e dos juros de mora, dividido em ate 06
(seis) parcelas, corn vencimento da primeira parcela para
30(trinta) dias contados da data da emissão do boleto;
b) Reduçao
das multas moratórias
(oito) parcelas, corn
(trinta) dias contados

de 60% (sessenta por cento) sobre o valor
e dos juros de mora, dividido em ate 08
vencimento da primeira parcela para 30
da data da emissão do boleto;

c) Redução
das multas moratórias
(doze) parcelas, corn
(trinta) dias contados

de 50% (cinqUenta por cento) sobre o valor
e dos juros de mora, dividido em ate 12
vencimento da primeira parcela para 30
da data da emissão do boleto;
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d) Redução de 40% (quarenta por cento) sobre o valor
das multas moratórias e dos juros de mora, dividido em ate 18
(dezoito) parcelas, corn vencimento da prirneira parcela para 30
(trinta) dias contados da data da emissão do boleto.

e) Não haverá reduçao de juros e multa, quando
divididos em parcelas superiores a 18 (dezoito) vezes.

-

Parágrafo Unico. A intenção do contribuinte na adesão
em parcelarnentos que ultrapassam o ano de 2020 está vedada,
devendo o parcelamento se limitar a dezembro de 2020.

Art. 6° Caso o débito a ser transacionado for objeto
de acordo de parcelamento já firmado corn a Pazenda Püblica
Municipal, a redução de que trata o artigo 50, será calculado
corn base no saldo remanescente.

Art. 70 0 disposto nesta Lei n ã o autoriza a
restituição de irnportância já recoihidas aos cofres municipals.

-

Art. 8° 0 ingresso no programa dar-se-á por opção do
contribuinte, que fará jus a regime especial de consolidacäo e
parcelamento de débito e será formalizado mediante:

I - Assinatura do Termo de Confissão de Débito
Tributário ou Näo Tributário corn ou sern Desconto, a ser
disponibilizado pelo Departamento de Tributos será firmado pelo
contribuinte, por seu representante legal ou por seu procurador
munido de procuraçäo corn poderes especificos e firma reconhecida
em Cartório de Notas;

-

II - Expressa desistência de parcelamentos firmados
anteriormente a esta Lei, quando for o caso;

-

Parágrafo Unico. A opcäo pelo pagamento integral e a
vista não dispensa o cumprimento das regras dispostas nos inciso
I e II.

-

Art. 9 0 Para se beneficiar do Programa de
Parcelamento Incentivado - PPI, o contribuinte deverá estar em
dia corn seus débitos para corn a Fazenda Municipal em relação ao

j

.
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exercIcio de 2017, sendo que os benefIcios da presente Lei
somente se aplicarn aos créditos consolidados anteriores a 31 de
dezembro de 2016.

-

--

Art. 10 0 parcela rnento previsto nesta Lei será
realizado em parcelas mensais, iguais e sucessivas, cuja data de
vencimento será a correspondente aos meses subsequentes ao do
pagamento da primeira parcela a tItulo de entrada prévia,
observado que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a
R$50,00 (cinqUenta reais) para pessoa fIsica e R$100,00 (oem
reais) para pessoa jurIdica.
Art. 11 A adesão ao beneficio criado por esta Lei
importa o reconhecimento de dIvida e a incondicional e
definitiva desistência de eventual ação judicial, reclamacão ou
recurso administrativo correspondente ou relacionado a ela.

Art. 12 Serão considerados cancelados os benefIcios
de parcelamento e reduçoes de juros e multas da presente Lei ao
contribuinte que se tornar inadimplente em 3 (três) parcelas,
consecutivas ou não, retornando o crédito ao valor de origem.
-

Art. 13 Fica o MunicIpio autorizado a celebrar
contrato ou convênio corn os Cartórios Distribuidores de
Protestos para fins de protesto de certidöes de dIvida ativa.
14 Para fins de emissão de Alvarás de
Funcionamento, o mesmo so será expedido se o contribuinte
estiver em dia corn o pagamento dos débitos tributários ou não
tributários corn a Municipalidade.
Art.

-

-

Parágrafo Unico.
contribuinte que possuir
0
pendências junto ao MunicIpio, oriundos de outros exercicios,
somente poderá obter o Alvará, se quitar os débitos relativos ao
exercIcio vigente e pagar ou parcelar todo o débito existente de
exercIcios anteriores a 2017.

Art. 15 Após a assinatura do Termo de Oonfissào de
Divida e pagamento da primeira parcela, estando o débito
ajuizado, a Secretaria de Negócios JurIdicos, requererá ao Juizo
do feito o sobrestamento da execugão fiscal ate o pagamento
integral da dIvida, e após o efetivo pagamento, requererá a
extinção do processo de execução.

4

V. __________
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Art. 16 Fica fazendo parte integrante da presente Lei
o modelo do Termo de Confissão de DIvida de Débito Tributário ou
Não Tributário constante do anexo I e o modelo do Termo de
Ciência do Contribuinte constante do anexo II desta Lei.

Art.17 Essa lei entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposiçôes em contrário, especialmente
a Lei no 1.541 de 13 de marco de 2015.

São José da Bela Vista, de 04 de maio de 2017.

GABINETE DO. PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

5
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ANEXOI
Termo de Con fissão de DIvida de
Débito Tributário ou Não Tributário
Programa de Parcelamento Incentivado (PPI)
Identificação do contribuinte

Nome ou Razo Social:
CPF ou CNPJ:
Endereco:
Identificação do débito: Agua (

)IPTU( )ISSQN( )ITBI( )IR(

Outros ( ) - Especificar:
Perlodo da DIvida a Parcetar:
Valor do principal R$
Multa R$
Correço Monetária (SELIC)
Juros de Mora R$
Outros acréscimos legais (descrever)
Valor atualizado - R$
Valor do desconto concedido
Valor a parcelar no boleto/guia R$
Valor de cada parcela (contribuinte deveré atualizar mês a mês pela taxa
selic)
R$
Vencimento da primeira parcela
Vencimento da 61tima parcela

29
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Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o CONTRIBUINTE
acima qualificado na condiço de devedor de Tributo(s) Municipal(is)
inscrito ou não na DIvida Ativa Municipal pela Prefeitura Municipal de São
José da Bela Vista, - SP, neste ato credora, conforme resurno informativo
acima, reconhece sua liquidez, certeza e exigibilidade, declarando ainda
estar ciente de que sobre Os débitos incidiram ou não multa e juros de
mora e atualizacão monetária na forma da lei, implicando o presente na
irrevogável e irretratável conflssão do débito e a expressa reniincia ou
desistênda de qualquer impugnação, recurso administrativo ou ação
judicial, nos termos da Lei Municipal N.°
, de 2017.

Observação: Corn a assinatura do presente Termo de Confissão de Divida
corn ou sem desconto será conferido ao contribuinte devedor, sobre a
divida acima confessada, no que concerne aos Créditos Tributários ja
inscritos ou não em divida ativa, atualizados monetariamente pela Taxa
Selic, o direito de parcelamento corn ou sem desconto, de acordo corn a Lei
Municipal N.°
de ______

Nestes termos, o CONTRIBUINTE compromete-se, outrossim, a pagar os
créditos tributários ora mencionados, sob pena de esgotado o prazo da Lei
n°.
, de 2017, sem a devida solucão, o tItulo da divida originário,
formalizado por certidão. de divida ativa, corn o cancelarnento das reducoes
e dos parcelamentos objeto da Lei n°. _______, de 2017, será levado a
protesto em cartório nos termos da Lei 9.492/97 conforme Lei Federal n°
12.767/12.

Requer seja concedido o parcelamento da divida ora confessada corn
desconto em (
) parcelas mensais e consecutivas.

Requer seja concedido o parcelamento da divida ora confessada sem
desconto em (
) parcelas mensais e consecutivas.
São José da Bela Vista,

, de

Nome do Contribuinte

Nome do Responsável do Setor de Tributos

de
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ANEXO II

Da ciência do Contribuinte

Declara o contribuinte estar ciente de que:
I - As gulas/boletos do parcelamento foram-Ihe entregues na presente
data;
II - 0 não pagamento de 3 (três) parcelas, no prazo de 90 (noventa) dias,
sucessivas ou no, implicará na sua inscriço em DIvida Ativa e no imediato
protesto do valor devido ou remanescente acrescidos de correção
monetária, juros de mora e multas incidentes sobre o valor da divida
originária, cancelando as reducöes e parcelamento constantes da Lei n°.
de 2017, deduzidas as parcelas já quitadas.

So José da Bela Vista,

, de

Nome do Contribuinte

Name do Responsável do Setor de Tributos
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IMPACTO FINANCEIRO E ORcAMENTARIO
REFERENTE AO PROJETO DE Lei NO 015 de 24 de Abril de 2017

Referenda Art. 50 Inciso I
SituacAo Atual

PRINCIPAL DA DIVIDA: R$ 2,234.396,72
coRREcAo: R$ 144.268,69
MULTAS: R$ 44.93 3,89
JUROS: R$ 578.211,89
VALOR TOTAL: R$ 3.001.811,19

IsenyAo conforme proposta do Projeto de Lei

PRINCIPAL DA DIVIDA: R$ 2.234.396,72

CORREcAO: R$ 144.268,69
MULTAS: R$ 44.933,89 - 100%= R$ 00,00
JUROS: R$ 578.211,89 - 80% = R$ 115.642,38
VALOR TOTAL: R$ 2.494.307,79
Percentual da isenção sobre o valor da divida total: 17,18%

• .,.
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Referenda Art.50 Inciso II.

Situaçc Atual

PRINCIPAL DA DIVIDA: R$ 2,234.396,72
CORREcAO: RS 144.268,69
MULTAS: RS 44.933,89
JUROS: RS 578.211,89
VALOR TOTAL: R$ 3.001.811,19

isenQào conforme proposta do Projeto cie Le

Referéncia Art.5° Inciso H alinea a".

PRINCIPAL DA DIVIDA: R$ 2.234.396.72
CORREQAO: RS 144.268,69
MULTAS: RS 44.933,89 - 70% = R$ 13.480.17
JUROS: R$ 578.211,89 - 70% = R$ 173.463,57
VALOR TOTAL: R$ 2.565.609,15
Percentual da isençao sobre o valor da divda total): 14,82 %

Referenda Art.50 Inciso II alInea "b".

PRINCIPAL DA DIVIDA: R$ 2.234.396,72
CORREçAO: R$ 144.268,69
MULTAS: RS 44.93389 - 60% = R$ 17.973.56
JUROS: R$ 578.211,89 —60% = R$ 231.284,76
VALOR TOTAL: R$ 2.627.923,73
Percentual da isencão sobre o valor da divida total): 12,75

%
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Referenda Art.5° inciso II alinea "c".

PRINCIPAL DA DIVIDA: R$ 2.234.396,72
CORREçAO: R$ 144.268,69
MLJLTAS: RS 44.933,89

-

50%

JUROS: R$ 578.2111 89 —50%

=

RS 22.466,94

=

R$ 289.105,95

VALOR TOTAL: R$ 2.627.923,73
Percentual da isenção sobre o valor da divida total): 10,68 %

Referenda Art.51 Inciso If alinea "d".

PRINCIPAL DA DIVIDA: R$ 2.234.396,72
coRREçAo: RS 144.268,69
MULTAS: RS 44.933,89
JUROS: RS 578.211,89

-

-

40%

=

R$ 26.960,33

40% R$ 346.92714

VALOR TOTAL: R$ 2.627.92373
Percentual da isencão sobre o valor da divida

ft 8,61 %

Vicente de ~
-,\Aassi no
o Municipal

