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Art. 1° -

Fica institufdo
de Tributos Municipais.

0

Programa de Valorizac;:ao e Estimulo de QUitac;:ao de Debitos

Art. 2° 0 Programa destina-se a promover a regularizac;:ao de cn§ditos do mu .jeipia,
decorrentes de pessoas fisicas au juridicas,
relativos a tributos, prec;os e tarifas municipals
com vencimentos ate 31 de dezembro de 2004, constitufdos au nao, inscritos ou nao em
dfvida ativa, parcelados ou a parcelar, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa au
nElO, inclusive as decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.

§ 1° - Os debitos ainda nao constitufdos deverao ser confessados
jur;dica, de forma irretratavel e irrevogavel, ate 0 dia 30 de novembro

peJa pessoa fisica au
de 2005.

§ 2° - Na hip6tese de credito com exigibilidade suspensa par fon;a de concessao de medida
liminar em rnandado de seguranc;:a au outra rnedida judicial, a inclusao no programa dos
respectivos debitos, fica condicionada ao encerramento do feito par desistencia expressa e
irrevogavel da respectiva ac;ao judicial e de qualquer outra, bem assim a renuncia do
eventual direito suscitado, sabre as mesmos debitos objeto da ac;ao.

§ 3° - A inc1usao dos debitos

referidos no paragrafo
2° deste 3rtigo, bem como a
desistencia ali referida, deverao ser formalizadas, mediante confissao, na forma e razo
estabelecido no paragrafo 1° supra

§ 4° - Requerida a desistencia da ac;:aojudicial, corn renuncia ao eventual direito suscitado
em que se funda a demand a, os dep6sitos judiciais, se efetuados, deverao ser convertidos
em renda, permitida inclusao no programa de pagamenta de eventual saldo devedor.
§ 5° - Os valores correspondentes a debitos, inscritos ou !laO em divida ativa, poderao ser
iiquidados, mediante solicita<;ao expressa e irrevogavel da pessoa fis'ca au juridica optante,
mediante compensaC;<3o de creditos, Ifquidos e ce tos, vencidos au vii'1cendos, pr6prios au
de terceiros, relativos a tributos inciufdos no programa.
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Art. 3° 0 debito sera anistiado para quem efetuar 0 pagamento
em 100% (cern por cento) em relac;ao aos juros e multa;

a vista

ate 30/11/2005

Art. 4° Para valorizar os contribuintes adimplentes que estiverem em dia com as suas
obriga<;oes tributarias ate 30/11/2005,
sera concedido desconto de 30% (trinta par cento)
para pagamento em cota (mica do IPTU de 2006.

,6..rt 5° -

Para motivar os contribuintes inadimpientes com as suas obrigac;oes tributarias
ate 30/11/2005, que com 0 programa passarem a ser adimplentes sera concedido desconto
de 15% (quinze por cento) para pagamento em cota (mica do IPTU DE 2006.

Art. 6° Para estimular os contribuintes
inadimplentes
com as suas obrigac;oes
tributarias ate 30/11/2005, que mesmo com 0 programa nao passaram a ser adimplentes,
sera concedido um desconto de apenas 5% (cinco por cento) para pagamento em cota
(mica do IPTU de 2006.
Art. 7° Esta Lei nao se apliea aos debitos de pessoa ffsicas ou jurfdicas relativos aos
tributos, prec;os ou tarifas quitadas em datas anteriores ao da publicac;ao desta Lei,
resguardado, no entanto 0 direito a percepc;ao dos beneffcios ora concedidos, caso 0
contribuinte se enquadre em algumas das hip6teses acima.

Art 8° -

Fica 0 chefe de Executivo autorizado, atraves de Decreto, a prorrogar 0 prazo
estabelecido
no artigo 3° desta Lei, bem como a regulamentar a procedimento
de
concessao dos beneffcios ora institufdos.
Art. 9° Os debitos para com a Fazenda M .nicipa! de impostos e taxas municipais,
vencidos ate 31 de dezembro de 2004, inscritos ou nao em Divida Ativa, ajuizados ou nao,
poderao ser parcelados em ate 30 (trinta) vezes, sem multa e juras, em parcelas mensais e
sucessivas, tao-somente atualizadas de acordo com a UFA - Unidade Fiscal de Areal.
Art. 10 ..
as debitos poderao ser parcelados em ate 30 (trinta) vezes, ern parcelas
mensais e sucessivas, e cada parcela nao podera ser inferior ao valor correspondente a
80% (oitenta por cento) a uma UFA - Unidade Fiscal de Areal.
Para rafo Unico - As parce as serao atualizadas sempre em Janeiro de cada ano, de
acordo com 0 indice de varia<;ao da UFA - Unidade Fiscal de Areal.

,~,rt.11 -

No que tange aos debitos ja ajuizados, independente de ja terem sido ou nao
objeto de parcelamentos
anterjores, fica exc!ufdo do parcelamento ora institufdo, taosomente as despesas eventualmente devidas relativas a custas e taxa judiciaria, que se
tratam de tributos estaduais, e os honorarios advocatfcios, que pertencem ao profissional
conforme determina a Lei 8.906i94, que nao serao objeto de parcelamento.
Art. 12 Esta lei n20 vedara 0 reparcelamento de tributos e debitos que ja ten ham side
objeto de parcelame tos anteriores, no entanto, 0 contribuinte q Ie eventualme te aderir 0
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parcelamento ora instituido e porventura vier a descumpri-Io,
debito objeto do parce!amento que inadimpliu
Art. 13 contribuintes

ficara impedido de reparcelar

Os beneffcios instituidos nos artigos 3°, 4°, 5° e 6° nao se ap!icam
que optarem pelo parcelamento previsto nos artigos go e 10°

0

aos

Art. 14 A adesao par parte dos contribuintes
a um dos programas instituidos,
importara em confissao e reconhecimento da procedencia da divida, nos termos da lei civil,
bem como da Iiquidez e da certeza do credito tributario, e ainda em renuncia ao direito de
impugnar ou recorrer quanta a sua cobran<;a.
Art. 15 Em caso de contribuinte aderente dos programas de parcelamento necessitar
de certidao negativa, e estando 0 mesmo adimplente com 0 parcelamento, sera expedida
certidao positiva com efeitos de negativa, constando obrigatoriamente
da mesma a
existellcia do parcelamento.
Art. 16 A concessao dos beneffcios ora institufdos nao importara moratoria,
au transac;ao.
Art. 17 Esta lei entra em vigor na data de sua publica<;ao, restando
disposi<;6es contrarias.

3
Pra<;a Duque de Caxias, 39 - Cep 25845-000- Areal - RJ.

nova<;ao

revogas

as

