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Ipueiras-CE, 13 de abriI de 2018.

Sr. Presidente,

Srs. Vereado「es,

Tenho a hon「a de remeter a aprecia誇0　de Vossa

ExceIencia e de seus dignos Pa「es, O inciuso Projeto de Lei que DISP6E SOBRE O

ESTiMULO A QUiTACÅo DE DEBITOS NÅo-TRiBU丁ÅRiOS MUNICIPAiS, E DÅ

OUTRAS PROViDENCIAS.

O presente dispositivo legai tem como finaiidade a

quitacao dos debitos nao-tribut:両os, Para tantO Verificou-Se a neCeSSidade

deste Projeto deしei para estabeIecer anistias, reduc6es e remiss6es de juros e

muitas. Dessa forma, O MunIcipio visa n5o somente o incremento de sua

receita, bem como a 「edu軍o do inadimpIemento dos contribuintes.

O projeto em comento auxilia「5 na faciIita95o da quita95o

das d(vidas nao-tributa「ias, OCaSionando assim, a minoracao dos

endividamentos, ai6m de um aporte de recursos pa「a os cofres municipais em

tempos de latente escassez de recu「sos.

lsto posto, eSte Executivo elaborou o incIuso Projeto de

しei, que Ora tem a Satisfacao de passar as mfos de Vossa ExceIencia e

ExceIentissimos Pares, Para que Seja submetido a apreciac害o e deiibe「a弟o, em

regime de urg台ncia, urgentissima.
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PRO」E丁O DE LEi Ng O6/2018

ipueiras-CE, 13 de abriI de 2018.

Disp6e sobre a cobranca dos cr6ditos

n呑o-tribut査証os municipais e da

OutraS PrOVidencias.

O PREFEITO MUNiCIPAL DE IPUEIRAS, ESTADO DO CEARÅ,

no uso de suas atribuic6es Iegais′ COnferidas peiaしei Organica do Municfpio′

faz saber a todos os seus habitaれteS, que a C台mara MunicipaI de IPUEIRAS

APROVOU e EU SANClONO e PROMULGO a seguinteしei;

Art. 19　　Designa-Se Cr6dito N5o Tributdrio os cr6ditos

da Fazenda P心biica provenientes de: muItas de quaiquer origem ou natureza

(exceto as t「ibut計ias), foros, Iaudemios, aIugueis ou taxas de ocupacao, PreapS

de servicos prestados por estabeIecimentos ou entidades p心bIicos,

indenizac6es,　rePOSi96es,　reSSa「Cimentos,　reStituic6es,　aIcances dos

「esponsaveis definitivamente juigados, bem assim os cr6ditos decorrentes de

Obrigac6es em moeda estrangeira, de sub寸OgaC害o de hipoteca, fianca, aVaI ou

Outra garantia, de contratos em geraI ou de outras obrigac5es legais,

COnStituidos ou nao, inscritos ou nao em divida ativa, PrOteStados ou a

PrOteStar, ajuizados ou a ajuizar, COm eXigibilidade suspensa ou nfo, inciusive os

decorrentes de falta de recoIhimento de vaiores retidos.

§1g Nao se inciuem nesta　しei os cr6ditos de natureza

tribut諭a, Ou Seja, aS Obrigac6es legais reiativas a t「ibutos e respectivos

adicionais ou muitas decorrentes,

§ 2g A pa巾r da inscricao em D予vida Ativa, OSVaIores serきo

COrrigidos monetariamente e serao acrescidos ju「OS de mora caiculados a taxa

de l,00% (um po「cento) ao m全s.

電離醸
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§ 39 Os d6bitos pode「fo ser quitados com remissao dos

juros previstos no par辞「afo ante「ior, desde que o vaIor principaI do dきbito seja

quitado integraimente a vista.

§ 49 A presente Lei apiicar-Se-5 aos debitos imputados a

PeSSOaS fisicas ou juridicas, de direito p心biico ou privado.

Art. 29　　Os cr6ditos deco「rentes de d6bitos imputados

e inscritos em divida ativa mu=icipaI poderao ser pagos em at6 72 (setenta e

duas〉 parceias mensais, iguais e sucessivas, COnforme o disposto nesta Lei.

§59　　　O credito parcelavei sera devidamente

atuaiizado e parceiado com acrescimos de juros de mora caIcuiados a taxa de

l,00% (um po「 cento) ao mes.

§69O pedido de parceIamento implica no

reconhecimento incondicionai da infraeao e do cr6dito, tendo a concessきo

resuitante carater decis6rio.

§79 As muitas apIicadas poderao ser objeto de

ParCelamento em conjunto ou isoiadamente.

§89 Ser5 apIicado as parceIas vincendas ou vencidas a

atua=zacao monetaria ejuros de mora conforme os vaiores exp「essos nesta Lei.

Art. 39　　O pedido de parceIamento sera protocoiado

junto a Administrac5o Tributaria do Municipio devidamente assinado, devendo

informar-Se nO requerimento a origem do credito e o ndmero de parcelas

Pretend idas.

§19　No reque「imento, O devedor ser5　devidamente

identificado, aSSim como, Se for o caso, Seu rePreSentante legai,

§29 Tratando-Se de c「6dito inscrito em divida ativa

ajuizado para cobran縛executiva, O Pedido de parceIamento devera, ainda, Ser

instrufdo com o comprovante do pagamento das custas processuais e dos

honor5rjos advocatfcios e, da prova de oferecimento de suficientes bens em

garantia ou fian9a, Para a iiquida9aO do d全bito, SuSPendendo-Se a eXeCu軍o, POr

SOIicitac5o da Procuradoria do Munic佃io, ate a quitacao do parceIamento.

§39 Em se tratando de fianca, Para OS efeitos do

Paragrafo ante「ior, fica exciuido do benef予cio de ordem.

漣謹藤
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Art. 49　　A decisao sobre o pedido de pa「ceiamento 6

de competencia da Administracao Tributaria Municipal.

Art. 59　　O valor da parceIa nao podera ser inferio「 a %

do salario minimo nacionai, devendo no ato do parceiamento a autoridade

administrativa fixar o ndmero de parcelas, Observando o vaIor minimo acima de

Cada uma deIas.

A巾69　　O pagamento da pa「ceia iniciai sera realizado

POr OCaSifo da assinatura do Termo de Acordo de Parceiamento, devendo-Se

anexar uma via de recoihimento a este.

§19 A homoiogacao do parceIamento ocorre com o

PagamentO da primei「a parceia do acordo ou da parcela血ica.

§ 29 A Administracao PdbIica eiabo「ara modeio de Termo

de ParceIamento por meio de decreto atendendo a iegislacao em vigor.

Art. 79　　Se o devedor n害o comparecer para assinar o

Termo de Aco「do de Parceiamento no prazo de trinta dias, COnSiderar-Se-a

COnSumada a sua rentincia ao pedido, dando-Se PrOSSeguimento ou iniciando-Se

a sua cobranca executiva.

A巾89　　Acar「eta ra rescis…io automatica do

ParCeiamento a faIta de pagamento de tr台s parcelas consecutivas ou

intercaiadas, impIicando em imediata vedacao de emiss5o de certidfo com

efeitos positivos.

Art.99　　Com o deferimento do pedido do

ParCelamento, a Administracao Tribut計ia Municipai, Para fins de certid5o

liberat6ria e de regist「o de reguiaridade em seus cadastros, autOrizara a

emiss5o da respectiva ce巾dfo positiva com efeitos negativos.

Art.10.　Os valo「es exp「essos nesta　しei se「ao

atuaiizados monetariamente de acordo com os indices de P「ecos ao

Consumidor Ampio - IPCA/iBGE.
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Art. 11.　Apiica-Se Subsidiariamente a presente Lei as

disposic6es C6digo Tributario Nacional　-　しei n9　5.172/1966; Lei de

Responsab冊dade Fiscai - Lei CompIementar n9 101/2000 e Lei de Execuc6es

Fiscais - Lei ng 6.830/1990.

Art,12,　Esta Lei entra em vigor na data de sua

Publicacao revogando-Se aS disposiCOeS em COntrario.

Paco da P「efeitu「a Municipal de lpueiras-CE, aOS 13 (treze) dias

do m合s de abrii de dois mii e dezoito (2018〉.


