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LEI N. 483/2019, DE 18 DE OUTUBR0 DE 2019

"DISP6E SOBRE 0 PARCELAMENTO DOS CREDITOS PUBLICOS
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VALMIR  DA  SILVA,   Prefeito  Municipal  de  lporanga,   Estado  de  Sao
Paulo,  no uso de suas atribuie6es legais,  FAZ SABER que a Camara Municipal
aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.   1°  -  Os  cfeditos   ptlblicos  tributarios   e   nao  tribufarios,   devidamente
constituidos,   incluindo  os  acfescimos  legais,   de  titularidade  do  Municipio,   e  os
debitos   inscritos   em   DMda   Ativa,   inclusive   os   ja   ajuizados,   obedecidas   as
disposig6es  nesta   Lei,   poderao  ser  objeto  de  parcelamento,   desde  que  a   lei
especlfica nao estabeleea. ,

§1°    -   A    pedido    do    contribuinte    ou    de    seu    representante    legal,    o
parcelamento podera ser feito em ate 12 (doze) prestag6es mensais, e sucessivas,
desde que resultem em parcelas,  no minimo de:

I  -1,3  UFESP  (Unidade  Fiscal  do  Estado  de  Sao  Paulo)  para  as  pessoas
fisicas,    equiparando-se   a   estas,    o    Microempreendedor   individual    (MEl),    as
entidades    beneficentes,    filantr6picas,    os    templos    de    qualquer    culto    e    as
Associae6es    de    Pais    e    Mestres    do    Municipio    de    lporanga,    regularmente
constituidas e;

11  -10  UFESP  (Unidade  Fiscal  do  Estado  de  Sao  Paulo),  para  as  demais
pessoas juridicas.

§2°  -Nos  moldes  do  inciso  I  e  11  do  pafagrafo  anterior,  o  parcelamento  de
que  trata  esta  lei  podefa  ser feito,  ainda,  em  ate  24  (vinte  e  quatro)  prestag6es
mensais,  iguais  e  sucessivas,  nos  casos  em  que  a  soma  dos  valores  a  serem
parcelados sejam iguais ou superiores a 500 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de
Sao paulo).

§3° -Nas mesmas condie6es previstas no capuf e nos paragrafos anteriores
deste   artigo,   tambem   poderao   ser   parcelados   os   cfeditos   tributarios   ou   nao
tributarios que:

I  -  espontaneamente  confessados  e  declarados  pelo  contribuinte  ou  pelo
sujeito passivo da obrigacao;

11 -originarios de auto de infraeao e intimaeao ja lavrados;
111    -    apurados    em    regular    processo    administrativo    promovido    pela

municipalidade;

st° -Os cfeditos relativos ao imposto Sobre Servieos de Qualquer Natureza
-  lssQN,  sobre  obra  de  construgao  civil  para  obtengao  de  HABITE- ergo
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ser  parcelados  nos  termos  desta  Lei,  desde  que  constituidos  pela  Administragao
Fazendaria e, somente produzifa efeitos, ap6s a plena e total quitagao do d6bito.

§5°  -  0  modo,  a  forma,  os  requisitos,  a  documentacao,  as  garantias,  a
proporcionalidade   entre   a   quantidade  de   parcelas  e  o   montante  da  dlvida,   a
quantidade maxima de acordo,  a exclusao do cfedito consolidado,  as hip6teses de
rescisao  e  demais  especifica?6es  do  parcelamento,   observados  os  parametros
gerais  e  especiais  da  legislagao  em  regencia,  poderao  ser  regulamentados  por
Decreto do Poder Executivo.

§6° -0 parcelamento administrativo de que trata esta Lei 6 uma liberalidade
do  Municipio  no  exercicio  de  suas  prerrogativas,  nao  gerando  direito  adquirido  e
tampouco  configurando  transagao  ou  novagao de dlvida,  podendo  nao  ser aceito
ou ser rescindido de oficio, se constatado o nao cumprimento de seus requisitos.

§7°  - A formalizagao  do  Termo  de  Parcelamento,  nas  condie6es  previstas
nesta Lei,  imp6e ao devedor a aceitacao plena e inequivoca de todas as condie6es
decorrentes    da    legislaeao    municipal,    constituindo    confissao    irrevogavel    e
irretratavel  da  divida  nele  incluida,  com  reconhecimento expresso de sua certeza,
liquidez  e  exigibilidade,  produzindo  os  efeitos  previstos  no  Artigo  174,  lv  da  Lei
Federal   n°.   5.172/1966  -C6digo  Tributario  Nacional  e  no  Artigo  202,  VI,  da  Lei
Federal  n°.  10.406/2002  -C6digo  Civil,  implicando  ainda,  a  expressa  renL]ncia  e
desistencia  de qualquer defesa ou  recurso,  inclusive daqueles que ja tiverem  sido
interpostos.

§8°   -   Para   formalizaeao   do   acordo   de   parcelamento,   cujo   montante
consolidado superar a quantia a ser definida  pelo  Poder Executivo em  ato pr6prio,
podefa  ser exigido garantia  bancaria  ou  hipotecaria,  ou  arrolamento de  bens,  nos
termos dos regulamentos a serem editados.

§9° - E vedado o parcelamento administrativo na forma da  Lei:
I  -  do  lmposto  sobre  Servigos  de  Qualquer  Natureza  -  lssQN,  retido  na

fonte  e  nao  repassado  aos  cofres  publicos  dentro  dos  prazos  estabelecidos  na
legislagao  municipal;

11 -do  lmposto sobre  a  Propriedade  Predial e Territorial  Urbana -lpTU;  do
lmposto   sobre   Servigos   de   Qualquer   Natureza   -   ISSQN,   na   modalidade   de
langamento  Fixa  ou  Estimada;  das  Taxas  e  dos  Preeos  Ptiblicos  Municipais,   no
mesmo  exercicio,  e  que  se  referirem  os  langamentos,  salvo  quando  o  debito  for
inscrito em  Divida Ativa  no curso do exercTcio financeiro.

Ill   -  oriundo   do   regime  tributario   do   Simples   Nacional,   previsto   na   Lei
Complementar Federal n°.123, de 14 de Dezembro de 2006;

lv -que,  ap6s regular processo administrativo ou judicial,  seja considerado
como crime contra a ordem tribufaria,  nos termos da legislagao ou de regencia;

V - cobrado em  processo de execugao fiscal em que tenha sido verificada,
pelo Jufzo da causa,  prova de fraude a execugao ou a sua tentativa.

Art. 2° - 0 valor a ser parcelado sera devidamente atualizado com corregao
monetaria,   multa,  juros,   e  com  os  acfescimos  da  Divida  Ativa,   nos  casos  dos
cfeditos  ja  inscritos,  sendo  que,  o  montante  a  ser  apurado  sera  consolidado  na
datadalavraturadoTermodeAcordo,observando-seasseguintesreg;=2±
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I - 0 montante sera parcelado, devendo as suas parcelas, a partir de entao,
devendo ser corrigida anualmente pela  UFESP (Unidade  Fiscal do  Estado de Sao
Paulo);

11   -   A   primeira   prestagao   do   parcelamento   vencefa   na   data   da   sua
formalizagao   do   respectivo   Termo,   nao   podendo,   as   parcelas   subsequentes,
resultar em prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias do vencimento da primeira
parcela;

Ill  -  Se  as  datas  mencionadas   no  inciso  anterior  recairem  em  dias  ou
horario  sem  expediente  bancario  ou  atividade  no  Setor  de  Tesouraria  do  Pago
Municipal,   a   pagamento   devefa   se   efetivado   no   primeiro   dia   util   seguinte   ao
vencimento;

lv - As  prestag6es  dos  parcelamentos  quando  nao  pagas  nas  datas  dos
respectivos vencimentos, serao acrescidas de juros de mora equivalente a 1 %  (urn
por cento) ao mss ou a sua fragao;

§1°  -  Nos  casos  de  parcelamento  de  debitos  ja  ajuizados,  a  importancia
relativa  aos   honofarios  devidos  aos   Procuradores  Juridicos  do   Municipio  sera
calculada sobre o valor consolidado no parcelamento;

§2o - As custas
cartofarios  e  com  as

udiciais e os  reembolsos das despesas com emolumentos
iligencias  de  oficiais  de  justiga,   bern  como  os  honorarios

devidos  aos  Procuradores  Jurldicos  do  Municipio  serao  pagos  pelo  executado
separadamente e a vista, quando do parcelamento da primeira parcela;

§3° - 0 deferimento do  parcelamento de cfedito ja ajuizado e garantido  por
arresto  ou  penhora  de  bens  e  valores  efetivados  nos  autos  ou  de  outra  forma
garantido, ficafa condicionado a manutencao da referida garantia.

Art.  3°  - A  criterio  do  Poder  Executivo,  o  acordo  de  parcelamento  podera
ser  rescindido  de  oficio,  sem  a  necessidade  de  intima9ao  ou  aviso  pfevio,   na
hip6tese  de  atraso  de  pagamento  de  03  (ties)  prestae6es  consecutivas  ou  05
(cinco) alternadas.

Pafagrafo  Unico - Rescindido o acordo de parcelamento nao cumprido  nos
termos do capuf deste artigo,  implicara:

I  - quando  se  tratar  de  cfeditos  nao  inscritos  na  Divida  Ativa,  a  imediata
inscrigao do  saldo  remanescente,  como  prosseguimento  da  cobranea  atraves de
Aeao Judicial;

11 -quando se tratar de creditos ja inscritos na Divida Ativa,  mas cobrado na
esfera administrativa, a imediato ajuizamento do saldo remanescente;

Ill  -quando  se  tratar de  cfedito  inscrito  na  Dfvida  Ativa  e ja  em  cobranea
judicial,  sera  dada  sequencia  ao  processo,  prosseguindo-se  a  execueao  com  a
apresentagao do saldo remanescente do cfedito.

Art. 4° - Os parcelamentos previstos nesta  Lei,  desde quando nao estejam
vencidos,   poderao   ser  reparcelados   se,   somados   as   parcelas  ja   pagas,   nao
ultrapassar os limites de prestae6es estabelecidos no Artigo 1° desta Lei.

§1°  -  Estando  a  contribuinte  ou  o  sujeito  passivo  da  obrigaeao  em  atraso
com relagao ao parcelamento desta lei, o reparcelamento sera admitido apenas se,
somados   as   parcelas   ja   pagas,    nao   ultrapassar   os   limites   de
estabelecidos no Artigo 1° desta Lei, observando as seguintes condig6es:?rest:Z
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I  -  as  renegociac6es  ficarao  condicionadas  ao  pagamento  a  vista  de,  no
minimo,  15 % (quinze por cento) dos cfeditos consolidados no parcelamento;

11 -os valores descritos no inciso  I deste pafagrafo deverao ser quitados na
data da formalizagao do novo acordo;

Ill   -  e   facultada   ao   devedor  a   inclusao   de   novo   cfedito   ao   montante
renegociado,  desde  que,  relativamente  a  este  tamb6m,  seja  pago  o  percentual
previsto na hip6tese do inciso I deste pafagrafo, conforme o caso;

lv - e vedada  a  renegociaeao  prevista  no  inciso  I,  se  caracterizado  o  uso
protelat6rio do parcelamento,  na forma regulamentar;

§2° - 0  acordo de  parcelamento  nao  cumprido  de  cteditos quando  inscrito
na  Divida  Ativa,  observadas  as  demais  disposic6es  da  legislaeao,  a  criterio  do
Poder  Executivo,  podefa  ser encaminhado  para  a  cobranea  executiva judicial  na
forma consolidada de seus cfeditos ou  na forma originaria.

§3° -  Para fins de aplicagao do disposto  no pafagrafo  anterior deste artigo,
entende-se por:

I   -   forma   originaria,    o   encaminhamento   do   valor   do   d6bito   principal
reestabelecido,  deduzindo-se os valores  ate entao  pagos,  devidamente  atualizado
monetariamente e os  respectivos acfescimos  morat6rios  nos termos da  legislagao
aplicavel, desde o seu respectivo vencimento.

11  -forma  consolidada,  o  encaminhamento  do  saldo  remanescente  do
valor   do   d6bito   originario   obtido   na   data   da   formalizagao   do   acordo   de
parcelamento,    devidamente   atualizado   monetariamente   e   os   respectivos
acfescimos morat6rios nos termos da legislagao.

§4° -Aos cfeditos parcelados e nao liquidados na vigencia da  legislagao
do parcelamento administrativo anterior, admitir-se-a urn novo parcelamento de
conformidade e nos termos da presente Lei.

§5°    -    Para    os    casos    previstos    no    pafagrafo    anterior,    o    novo
parcelamento  amigavel   s6  sera   admitido  se  consolidado  todos  os  cfeditos
passiveis  de  parcelamento  apurados  na  asslnatura  do  respectivo  Termo  de
acordo,  nao  aplicando  essa  regra  se  o  reparcelamento  tratar-se  de  divida ja
ajuizada,  onde  o  novo  parcelamento  sera  formalizado  conforme  o  respectivo
Processo Judicial.

Art.  5° -  0  Poder  Executivo  fica  autorizado  a  baixar  Decretos  e  outros
atos    normativos    necessarios    para    implantagao    e    regulamentagao    dos
procedimentos  administrativos  fazendarios,  referentes  aos  parcelamentos  de
que trata esta Lei.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, ate a data de 23
de dezembro de 2019, descontos de juros e multa de mora, bern como da taxa
de certidao executiva e dos acfescimos pela inscrieao na divida ativa de todos
os  contribuintes  inadimplentes  com  a  Fazenda  Municipal,  com  o  objetivo  de
recuperar cfeditos tributarios.

§1°  -  0  desconto  de  que  trata  o  capuf deste  artigo  abrange  todos  os
cfeditos  tributarios  e  nao  tributarios  vencidos ate 31  de dezembro d=
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inscritos ou  nao em divida ativa,  ajuizados ou  nao,  inclusive aqueles,  objeto de
acordo de parcelamento em andamento na data da publicaeao desta Lei.

§2° - Os debitos em atraso, abrangidos pelos beneficios fiscais previstos
no  capuf  deste  artigo,  tanto  para  o  pagamento  a  vista  ou  parcelado,  serao
calculados  por  exercicio  e/ou   por  competencia  obedeoendo  aos  seguintes
percentuais redutores:

I  -100%  (com  por cento)  para  pagamento em  parcela  tlnica  no  periodo
de vigencia previsto no capuf deste artigo;

11  -95%  (noventa  e  cinco  por cento)  para  pagamento em  ate  05  (cinco)
parcelas, desde que requerido o parcelamento ate 20/10/2019;

Ill   -   90%   (noventa   por  cento)   para   pagamento   em   ate   04   (quatro)
parcelas, desde que requerido o parcelamento ate  14/11/2019;

IV -  85%  (oitenta  e  cinco  por  cento)  para  pagamento  em  ate  03  (ties)
parcelas, desde que requerido o parcelamento ate 30/11/2019;

V - 80%  (oitenta por cento)  para  pagamento em ate 02  (duas) parcelas,
desde que requerido o parcelamento ate 23/12/2019.

§3° -A forma parcelada  prevista  nos  lncisos  11  a V do pafagrafo anterior
somente  sera  concedida  desde  que  requerido  diretamente  pelo  devedor  ou
responsavel e mediante a formalizagao do Termo de Acordo de  Parcelamento
e Confissao de D6bito e pagamento da primeira parcela.

§4° - 0 inadimplemento de quaisquer das parcelas previstas nos lncisos
11   a   V   do   paragrafo   2°   deste   artigo,    importara   na   perda   do   beneficio,
prosseguindo-   se   a   cobranea   pelo   debito   tribufario   original,   devidamente
corrigida   e   acrescida   de   juros   e   multa   e   demais      encargos,      conforme
estabelece   a   legislagao   tributaria   do   Municipio,  abatidos  os  valores  pagos
anteriormente.

§5°  -  Nos  casos  de  d6bitos  ajuizados,   as  custas   processuais  e  os
honofarios   advocaticios   devidos   terao   como   base   de   calculo   o   seu   valor
consolidado  na  data     para  pagamento  ou   parcelamento  e  os  documentos
referentes   as   custas   processuais,   emolumentos  e   honofarios   advocaticios
deverao ser emitidos individualmente para cada execueao fiscal.

Art.  2° -  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogadas
das disposie6es em contrario.

Iporanga,18 de outubro de 2019.


