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"INSTITUI 0 PROGRAMA DE REcUPERAcA0 
DE CREDITOS MUNICIPAIS DE NATUREZA 
TRIBUTARIA F NAO TRIBUTARIA F DA 
OUTRAS PROVIDENCLAS." 

0 Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de São 
Paulo, ExcelentIssimo Senhor Ricardo Evangelista Lobato, Faz Saber que a Cãrnara 
Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei: 

Artigo ift- Fica instituido o Programa de Recuperaçao de Créditos Municipais de 
Natureza Tributária e Não Tributária, no Municipio de Redenção da Serra, de qualquer 
natureza, vencidos ate 31 de dezembro de 2015. 

1- 	0 total do débito abrange os valores correspondentes a soma do 
principal, das multas, da atualizaçao monetária, dos juros de mora e dos acréscirnos 
previstos na legislação vigente. 

H- 	No caso de tributos sujeitos ao regime de lançamento por 
homologacao, o parcelamento será necessariamente precedido de declaraçAo quanto aos 
valores devidos, subscrita pelo sujeito passivo, em formulário próprio, corn caráter 
irrevogável e irretratável. 

Parágrafo V- A declaraçao constante no pedido de parcelamento 
será de exciusiva responsabilidade do contribuinte no caso do inciso II deste artigo, não 
implicando a concessão do parcelamento o reconhecimento, por parte da Fazenda 
Páblica Municipal, do declarado, nem a renáncia desta ao direito de apurar sua exatidao 
e exigir eventuais diferenças corn aplicaçao das sançöes legais. 

Parágrafo 2- Para efeito de novo parcelamento, poderào ser 
incluldos neste prograrna, eventuais saldos de parcelarnentos em andarnento, em atraso 
ou não. 

Artigo 2- Para participar do Prograrna de Recuperação de Créditos Municipais, o 
contribuinte devedor deverá estar adimplente corn dIvidas tributárias e não tributárias 
vencidas em 2016 e assinar o Termo de Confissao de DIvida, podendo liquidá-la da 
seguinte forma: 
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I- Em pagarnento ünico, realizado ate 28 do abril de 2017, corn 
reduçAo de 100% da multa moratória e 100% dos juros; 

II- Em ate 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, corn redução de 
90% da multa moratoria e 90% dos juros, sendo que nenhurna parcela poderé ser 
inferior R$ 50,00 (cinquenta reals) para acordos firmados em decorrencia da presente 
Lei, ate 28 de abril do 2017; 

III- Em ate 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas corn 
reduçao do 85% da rnulta moratoria, e 85% dos juros, sendo que nenhurna parcela 
poderi ser inferior a R$ 50,00 (cinquerita reals), para acordos firrnados em decorrencia 
da presente Lei, ate 28 de abril de 2017; 

IV- Através da compensação de creditos tributários corn créditos do 
sujeito passivo decorrentes de desapropriaçOes judiciais on amigáveis, de contratos de 
prestaçOes de serviços ou de aquisicOes de hens, hem como outros creditos de caráter 
indenjzatório devidarnente certificados na forma da legislação municipal vigente, 
usufruindo dos beneficios constantes do inciso I deste artigo ern reciprocidade de 
tratarnento, corn desconto de 100% da multa e 100% dos juros incidentes sobre os 
respectivos créditos; 

V- Ficam excluIdas do presente programa, as rnultas administrativas e 
fiscais abaixo elencadas, salvo no que diz respeito aos juros moratOrios; 

a) multas decorrentes de infração de trânsito; 

b) multas decorrentes de infração administrativa praticadas 
por permissionário de transporte alternativo; 

c) rnultas decorrentes de auto de infraçâo administrativa, por 
prática de atos em desacordo corn as normas urbanIsticas elencadas em Lei; 

d) multas decorrentes de auto de infração aplicado pela 
Vigilância Sanitária Municipal; 

e) rnultas decorrentes de exercIcio de poder de poilcia 
adrninistrativa não elencados nos itens acima; 

Artigo 39  0 parcelamento de débito ern fase de execuçâo fiscal não dispensa o 
pagarnento das custas processuais, diligências, emolumentos e honorarios advocatIcios. 

1- 0 valor dos honorários advocatIcios devidos poderá ser parcelado nas 
mesrnas condiçoes do débito e incidirá sobre o montante objeto do acordo amigavel; 

II- 	Os valores das custas processuais, diligências e emolumentos 
deverão ser recoihidos sern aplicaçao dos descontos previstos nesta Lei Cornplemeritar. 
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a- 

tL0ncAok 

Parágrafo Unico Em nenhuma hipótese o valor a ser recoihido 
poderá ser inferior ao valor originário do débito. 

Artigo 42 0 parcelarnento do débito, urna vez efetivado, implica adesão aos 
prazos e condiçoes estipulados no termo de acordo, bern como conffssão de dIvida. 

Artigo 59  0 parcelamento somente se efetivará corn o pagarnento da prirneira 
parcela, no prazo e nos valores estipulados. 

Artigo 6- A Autoridade Administrativa competente autorizará o acordo do 
parcelamento. 

Artigo 79  As parcelas deverao serem pagas nas datas estipuladas no terrno de 
acordo, pelo valor da mesma fixada anteriormente, na data de pagamento e, ocorrendo 
atraso no pagarnento das parcelas, serão aplicados os acréscimos legais. 

Artigo 8- 0 acordo para parcelamento do débito será rescindido, de pleno 
direito, independenternente de notificação on interpelaçäo a parte infratora, nos 
seguintes casos: 

1- 	Falta de pagamento de 03 (trés) parcelas consecutivas ou 
intercaladas; 

H- 	Falência on extinção pela liquidacão da pessoa jurIdica devedora. 

Parágrafo ünico. A rescisão do acordo irnportará vencimento 
antecipado das parcelas restantes e implicará no restabelecimento da dIvida originária 
sern os beneficios constantes desta lei. 

Artigo 92  0 acordo rescindido implicara em cobrança judicial do débito, nestes 
cornputados a atualização rnonetária, a rnulta, e os juros rnoratórios e, no caso de débito 
em fase de execuçâo fiscal, no prosseguirnento da açao, sern prejuIzo do previsto no 
paragrafo ánico do artigo 8 2  desta lei Complernentar. 

Artigo 10- As disposiçOes desta Lei näo autorizarn a restituição de irnportâncias 
ja recoihidas, a qualquer tItulo. 

Artigo 11- Por ocasião da adesâo ao prograrna instituldo por esta Let o 
contribuinte deverá protocolizar o pedido rnediante a juntada dos seguintes 
docurnentos: 

a 	 I- 	Cópia do CNPJ ou de docurnento contendo o nUrnero do CNPJ, no 
caso de pessoa jurIdica; 

H- 	Cópia do RG e CPF ou docurnento contendo o nürnero do RG e CPF 
nos demais casos; 
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Artigo 12- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Prefeitura Municipal de Redençao da Serra, 03 de marco de 2017. 

RICARDO EVENGELISTA LOBATO 

Prefeito Municipal 
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