
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSÉ DAS MISSOES

LEI MUNICIPAL N° 618 /2007.

" AUTORIZA O PAGAMENTO PARCELADO
DA DIVIDA ATIVA OU COM BONÚS TRIBU-
TARIO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de São José das
Missões, RS.

Faço saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso IV, da Lei
Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° O executivo Municipal é autorizado a parcelar o pagamento da DIVIDA
ATIVA, existente até a data da promulgação desta Lei, e futuras Dividas, de contribuintes em
Débitos com a Municipalidade.

Art. 2° O programa "Bônus Tributário" consiste num Bônus a ser deduzido dos
acréscimos de Juros, Correção Monetária e Multa de todos os débitos inscritos em divida ativa de
exercícios anteriores, a ser concedido com base na comprovação de notas fiscais de aquisição de
mercadorias feitas no comercio local de São José das Missões.

& 1° - O Bônus de que trata esse artigo será condicionado ao pagamento integral
da Divida Ativa, ou débitos de um só exercício preste a prescrever, e será de valor equivalente a
10% ( Dez por cento), do valor das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, podendo ser
deduzido o valor de até 100% nas multa juro e correção.

& 2° - Somente serão trocadas por Bônus as notas fiscais de compras feitas no
comercio local, notas já trocadas no programa de incentivo a arrecadação do ICMS, não serão
aceitas.

Art. 3° - O parcelamentos de que trata esta Lei obedecerá aos seguintes valor.

A: Débitos até R$ 500,00 Dez parcelas mensais e consecutivas,
B: Débitos de R$ 501,00 a R$ l.500,00 Quinze parcelas mensais
C: Débitos acima de R$ 1,500,00 Vinte Parcelas mensais

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que o valor por parcela do
parcelamento terá que ser acima de R$ 50,00 Cinqüenta Real. Por parcela, independente do
Debito.

PARAGRAFO SEGUNDO: As parcelas, apuradas na forma da Lei serão
corrigidas monetariamente a correção será pelo índice do IPCA anualmente, e os débitos que já se
encontrão em parcelamento não poderão ser reparcelados, somente poderão beneficiar-se do
pagamento através do bônus tributário.

Art. 4° - No ato do parcelamento o contribuinte assmara um termo de
confissão de Divida, obedecendo os ditames da presente Lei.
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Art. 5° - O contribuinte que atrasar 3 ( Três Parcelas), consecutivas a
principio terá seu acordo rescindido que acarretam em vencimento antecipado do restante e será
executado através de procedimento judicial especifico, com todos os bônus decorrentes.

Art. 6° - O contribuinte será notificado pelo poder público, nos regulamentos
da presente Lei, e os interessados poderão procurar a prefeitura a qualquer momento para efetuar o
parcelamento, ou pagamento com benefícios através de Bônus.

Art.7° - Apresente Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES,
AOS 13 DE JULHO DE 2007.

i. I DE OtIVEIRA
~~...fo\{mll·mistração .
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