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LEI MUNICIPAL N° 989/2015.
Setor de Licitações e on

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A PARCELAR OU REPARCELAR
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA OU NÃO TRIBUTÁRIA,
E PAGAMENTO COM BÔNUS, ISENTAR CARENTES
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, do
Município de São José das Missões, Estado do Rio Grande do SuIIRS, 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. 10
- Fica o poder Executivo Municipal autorizado a receber

com Bônus mediante desconto, ou parcelar, reparcelar e isentar o recebimento
de dívida ativa, tributária ou não tributária, com o Município de São José das
Missões/RS, existente até a data da promulgação desta Lei, e futuras dívidas
com a Municipalidade.

Art. 20
- O programa "Bônus Tributário" consiste no pagamento

mediante um Bônus a ser deduzido dos acréscimos de juros e multas de todos os
débitos inscritos em dívida ativa, tributária ou não tributária, a ser concedido
com .base na comprovação de notas fiscais de aquisição de mercadorias
adquiridas no comércio local de São José das Missões/RS.

§ 10
- O Bônus de que trata esse artigo será condicionado ao

pagamento integral da Dívida Ativa, ou dívidas com data em prescrição de um
único exercício.

§ ZO - Somente serão trocadas por Bônus
mercadorias adquiridas no comércio local. Notas já troc

. incentivo a arrecadação do ICMS, não serão aceitas.--
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a) No pagamento a vista, o contribuinte terá direito ao desconto de
100% (cem por cento), na multa e juros, do qual pagará somente o capital mais
correção, mediante a apresentação de notas fiscais oriundas do comércio de São
José das Missões, em valor equivalente ao montante geral da divida atualizado.

b) No caso de pagamento parcelado, o contribuinte não terá direito
a desconto de multa e juros, devendo pagar a totalidade do débito, na forma do
Artigo 3° da Presente Lei, exceto se optar pelo pagamento parcelado que poderá
ser pago diretamente, em instituição financeira, credenciada via convênio ou
contrato com a Municipalidade conforme Lei Municipal n" 704/2009, de modo
que, caso o contribuinte opte por esta forma de pagamento, terá direito a
isenção de 100% na multa e juros.

c) Optando pelo pagamento diretamente em Instituição financeira,
a emissão de boletos passa a ser de responsabilidade da Instituição conveniada
ou contratada, que cobrara diretamente do contribuinte devedor, após
informação do Poder Executivo que firmou o parcelamento com o devedor, que
passará à instituição o valor devido e números de parcelas devidas.

Art. 3° - O parcelamento da totalidade dos valores de Dívida Ativa
Tributaria ou não tributária, 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) Dívida Ativa ou Débitos de R$ 301,00 à R$ 500,00 - em até
25 parcelas mensais e consecutivas.

c) Dívida Ativa ou Débitos de R$ 501,00 à R$ 1.000,00 - em até 30
parcelas mensais e consecutivas.

d) Dívida Ativa ou Débitos acima de R$ 1.001,00 à R$ 1.500,00 -
em até 40 parcelas mensais e consecutivas.

e) Dívida Ativa ou Débitos acima de R$
parcelas mensais e consecutivas.

§ 1° - Fica estabelecido que o valor po parcel
inferior a 6 ( Seis) UFM (Unidade Financeira Municip 1).
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§r -As parcelas, apuradas na forma da presente Lei, não pagas no
vencimento serão corrigidas monetariamente, com multa e juros, 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° - Fica a Municipalidade autorizada a descontar em folha de
pagamento mediante termo de acordo, a ser firmada com o servidor público
municipal, a importância que lhe couber dentro do parcelamento do valor de sua
dívida, conforme Art. 30.

Art. 5° - O Servidor Público Municipal que efetuar o parcelamento
e autorizar o desconto em folha de pagamento, terá um desconto de 1000/0 (Cem
Por Cento) do valor de juros e multas, como incentivo na arrecadação, pela
garantia oferecida, podendo ainda usufruir do parcelamento citado no Art. 3°.

Parágrafo Único: Fica autorizado mediante acordo a ser celebrado
entre servidores Municipais a descontar em 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, de cada ano.

Art. 6° - No ato do parcelamento ou reparcelamento os
contribuintes assinarão um termo de confissão de dívida, obedecendo aos
ditames da presente Lei, sendo que notificação servirá como termo de
requerimento por parte do contribuinte.

,. ' ~

Art. 7° - Fica autorizado o ajuste na Contabilidade e Setor de
Tributação da municipalidade a dar baixa de oficio mediante levantamento, nas
dividas, de contribuintes comprovadamente não localizados; contribuintes
falecido que não deixaram bens a inventariar, devidamente comprovado;
mesmo que o valor devido, já esteja prescrito ou executado e seja superior ao
valor das custas do processo, e contribuintes carentes devidamente comprovado
por laudo da Assistência Social do Município.
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§ Único - Caberá a Assistente Social do Município fazer visitas, e
vistorias nos locais solicitados pela Fazenda Pública, e pelos contribuintes que
se declararem carentes, elaborar e apresentar laudos da real situação dos
contribuintes.

Art. 9° - O contribuinte que atrasar 03 (três) parcelas consecutivas
terá seu acordo rescindido e acarretam em vencimento antecipado do restante do
parcelamento e será executado através de procedimento específico, ou seja,
cobrado via protesto, ou judicial, com todos os ônus decorrentes.

Art. 10° - O, contribuinte será notificado pelo poder público
Municipal nos regulamentos da presente Lei, e os interessados poderão efetuar o
pagamento com bônus, parcelamento ou reparcelamento, junto a
Municipalidade.

Art. 11° - A presente Lei entrara em VIgor na data de sua
publicação.

Art. 12° - Fica ainda autorizado o poder Executivo Municipal a
regulamentar a presente Lei por meio de Decreto Municipal.

Art. 13° - Revogam-se as disposições em contrário em especial a
Lei Municipal n" 926/2014.
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