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LEI MUNICIPAL N° 926/2014.

SOItor de Licitações e C

"AUTORIZA
PAGAMENTO
COM
BÔNUS MEDIANTE DESCONTO, AUTORIZA O
PAGAMENTO
PARCELADO,
AUTORIZA
REPARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal
do Município de São José das Missões, Estado do Rio Grande do Sul/RS,
no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao
disposto no artigo n" 65, Inciso IV, da Lei Orgânica, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
LEI
Art. 1°- O Executivo Municipal é autorizado a parcelar ou
reparcelar o pagamento da DÍVIDA ATIVA, tributária ou não tributária,
com o Município de São José das MissõeslRS, existente até a data da
promulgação desta Lei, e futuras dívidas com a Municipalidade.
Art. 2° - O programa "Bônus Tributário" consiste no
pagamento mediante um Bônus a ser deduzido dos acréscimos de Juros e
Multa de todos os débitos inscritos em dívida ativa, a ser concedido com
base na comprovação de notas fiscais de aquisição de mercadorias feitas no
comércio local de São José das MissõeslRS.

§ 1° - O Bônus de que trata esse artigo será condicionado ao
pagamento integral da Dívida Ativa, ou· dívidas com data em prescri de um exercício, e em contrapartida o devedor apresentará notas fis 1S no
mesmo valor da Dívida Ativa atualizada, e passará a usufruir do sconto
de 100% (cem por cento), na multa e juros, do qual pagará so ente o
capital mais correção.
§ 2° - Somente serão trocadas por Bônus as notas
compras feitas no comercio local. Notas já trocadas no prog ama
incentivo a arrecadação do ICMS, não serão aceitas.
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Art. 3° - O parcelamento da totalidade dos valores em Dívida
Ativa e dos Débitos, de que trata esta Lei obedecerá aos seguintes valor:
a) Dívida Ativa ou Débitos até R$ 300,00 - em até 20 parcelas
mensais e consecutivas.
b) Divida Ativa ou Débitos de R$ 301,00
até 25 parcelas mensais e consecutivas.

á

R$ 500,00 - em

c) Divida Ativa ou Débitos de R$ 501,00 a R$ 1.000,00 - em
até 30 parcelas mensais e consecutivas.
d) Divida Ativa ou Débitos acima de R$ 1.001,00 a
1.500,00 - em até 40 parcelas mensais e consecutivas.

R$

e) Divida Ativa ou Débitos acima de R$ 1.501,00 - em até 50
parcelas mensais e consecutivas.
§ 1° - Fica estabelecido que o valor por parcela da divida
terá que ser acima de 6 ( Seis) UFM (Unidade Financeira Municipal).
§ 2° - As parcelas, apuradas na forma da Lei serão corrigi das
monetariamente, sendo que a correção será pelo índice do IPCA anual,
sendo que os débitos já parcelados poderão ser reparcelados uma única vez,
ou poderão beneficiar-se do pagamento através do bônus tributário.
Art. 4° - O Contribuinte que autorizar o desconto em folha de
pagamento ou débito em conta corrente, terá. um desconto de 50%
(Cinquenta Por Cento) do valor do juro e multa, e poderá usufruir do
parcelamento citado no Art. 3°.
Art. 5° - Fica a Municipalidade autorizada a desco
folha de pagamento mediante termo de acordo, a ser firma
servidor, a importância que lhe couber dentro do parcelamento
sua divida, conforme Art. 3°.

ar em

Parágrafo Único:
Fica autorizado mediante ac rdo a
celebrado entre a Municipalidade e o contribuinte devedor a des ontar e
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folha de pagamento a taxa de água mensal, e IPTU anual o qual será
descontado em 4 parcelas, com vencimentos em julho, agosto, setembro, e
outubro.
Art. 6° - No ato do parcelamento ou reparcelamento o
contribuinte assinara um termo de confissão de dívida, e no caso do
desconto em folha de pagamento ou de débito em conta corrente assinará
ainda, autorização específica, obedecendo os ditames da presente Lei.
Art. 7° - O contribuinte que atrasar 03 (três) parcelas
consecutivas terá seu acordo rescindido e acarretam em vencimento
antecipado do restante e será executado através de procedimento judicial
específico, com todos os ônus decorrentes.
Art. 8° - O contribuinte será notificado pelo poder público
Municipal
nos regulamentos da presente Lei, e os interessados poderão
efetuar o pagamento com bônus, parcelamento e reparcelamento, junto a
Municipalidade.
Art. 9° - A presente Lei entrara em vigor na data de sua
publicação.
Art. 10° - Revogam-se as dis _ições em contrário em especial
as Leis Municipais n" 891/2013 e L . n° 894/ 13.

GABINETED
DAS MISSÕESIRS, AOS

ICIPAL DE SÃO JOSÉ
O DE 2014.
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SILVIO
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LIQUE-SE:

SERGI RIBEIRO DO NASCIMENTO
Séc. Mun. Da Administração
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