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)ardinópolis, 23 de Novembro de 2017. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Estarnos encaminhando, para apreciaçäo e deliberação dessa 
Casa, o Projeto de Lei Complernentar fl. 0  06/17, que INSTITUI 0. 
PROGRS4MA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO -PPI- DES TINADO A 
PROMO VER A LIQUIDA çAo DE CREDITOS TRIBUTARIOS if NAO 
TRIBUTARIOS VENCIDOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA, corn a 
concessão de anistia parcial da multa e rernissào parcial e total dos juros 
de rnora aos contribuintes ern débito para corn a Fazenda Municipal para 
fins de quitaçäo do referido débito, que poderá ser pago a vista corn 
desconto de 100% dos juros de rnora, 90% da rnulta ou ern ate 09 
(nove) parcelas iguais e sucessivas na forma prevista. 

A anistia e a rernissão parcial ora proposta, visa dar 
oportunidade para aqueles contribuintes que, por algurn rnotivo, não 
puderarn saldar corn suas obrigaçOes tributárias no rnornento oportuno e 
se encontram em débito perante a rnunicipalidade e, corn a incidência da 
rnulta e juros legais, o valor do débito acentuou-se e irnpossibilitou que 
inürneros contribuintes saldassern seus débitos. 

Visa o presente projeto a recuperaçäo, por parte da 
Adrninistraçäo Municipal, do estoque da dIvida ativa considerado 
expressivo (valores lançados ate 31/12/2016), conforrne Relatório de 
Irnpacto Orcarnentário-Financeiro ern anexo o débito rernonta a cifra de 
R$ 85.221065,01, sendo que, a recuperaçào que a presente lei 
possibilita, significarâ a recuperaçäo de valores, reduçâo de processos 
judiciais e, sern dóvida, para aqueles contribuintes que conseguirern 
saldar seus débitos, urna tranquilidade e dignidade para sua condiçäo de 
cidadäo em dia corn suas obrigaçbes. 

Esta condição alcançada pela presente lei, näo cornprorneterâ 
as rnetas estabelecidas na Lei Orçarnentária em vigor conforme Relatório 
de Impacto Orçamentário em anexo, posto que, além da preservaçäo do 
valor dos tributos que serão atualizados monetariamente, e pela 
manutençäo de parte da multa e juros, resultará nurn ingresso rnaior de 
recursos aos cofres municipals, em curto prazo, o que representará urn 
acréscirno ainda maior no atendirnento das demandas de nossa 
pop u I a çã 0. 
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Também, tratando-se de uma redução parcial e também 
integral dos juros e da multa, entendemos que fica destacada a justa 
vantagem aos contribuintes que pagam em dia seu tributo, näo sofrendo a 
incidência de instrumentos legais que acometem 'Os que pagam fora dos 
prazos inicialmerite estipulados. 

Para tanto, segue em anexo Relatório de Impacto 
Orçamentário-Financeiro do presente Projeto de Lei para cumprimento do 
dispostona Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 14, Lei no ioiioo. 

Contando com a atenção de Vossas Excelências no trato dos 
assuntos de interesse püblico, especialmente em relação a este projeto 
que e aguardado corn ansiedade por parte de nossa populaçäo, contamos 
com a aprovaçâo do presente Projeto de Lei. 

Contando corn a atenção de Vossas Excelências no trato dos 
assuntos de interesse póblico, especialmente em relaçäo a este projeto 
que é aguardado com ansiedade por parte de nossapopulacäo,contamos 
com a aoreciacão do oresente Proieto de Lei em REGTh1E DE JJRGENCXA 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e 
demais nobres Vereadores, Os 1105505 rnais sinceros protestos de estima, 
consideraçäo e apreço. 

Atenciosameote..—// 

Dr. 
u n I ci pal 

A Sua Exceléncia o Senhor 
JOSÉ EURiPEDES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PRO)ETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 06/2017 
=De 23 de Outubro de 2017= 

'*UTORIZA 0 P0DER EXECLJTIVO A CONCEDER 
ANISTIA PARCIAL DA MULTA E REMISSAO 
PARCIAL E TOTAL DOS JUROS A CONTRIBUINTES 
INADIMPLENTES, BEM COMO F0RMALIz49AO DE 
PARCELAMENTO ESPECIAL DE CREDITO 
TRIHUTARIO E NAO TRIBUTARIC, E DA ourva 

o SENHOR JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO 
PAULO, NO USO DAS ATRIBuIcOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou 0 Projeto de Lei 
Complernentar n o  06/17, de autoria do Execufivo, e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei 
Complementar: 

Art. j(  Esta Lei Complernentar autoriza 0 Poder Executivo a conceder temporariamente 
anistia parcial de multa e remissâo parcial e total dos juros de mora, bern como forrnalização do 
Parcelamento Especial de Crédito Tributário e nao Tributário a contribuintes inadimplentes corn a 
Tesouraria Municipal, corn o objetivo de recuperar creditos tributérios nos termos do art. 171 do COdigo 
Tributário Nacional. 

§ 1 0. A anistia e a remissâo de que trata o caputdeste artigo abrange todos Os creditos 
tributários e no tributários vencidos ate 31 de dezernbro de 2016, iriscritos ou näo em divida ativa, 
ajuizados e a ajuizar, inclusive aqueles, objeto do acordo de parcelamento anterior não curnprido pelo 
contribuinte. 

§ 20. Os incentivos de que trata esta Lei näo se aplicarn ao crédito: 

1-Decorrente de multa por infracäo a Iegislacâo de trânsito e a legislacao ambiental; 

II - Decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado ou da Uniâo; 

Ill - Relativo aos tributos retidos na fonte e nâo recoihidos a Fazenda PUblica Municipal. 

Art. 20  - A divida objeto de parcelarnento ou pagarnento a vista será consolidada corn 
todos os encargos administrativos e judiciais cabiveis, cuja apuracão ocorrerá na data da emissão do 
boleto bancário corn vencimento para 30 (trinta) dias. 

Art. 30  - 0 crédito tributário consolidado, devidarnente corrigido rnonetariarnente, nos 
termos desta Lei, poderé ser pago nas seguintes condiçöes: 

- para pagarnento integral e a vista: 

a) redução do 100% (cern por cento) dos juros do mora e 90% (noventa por cento) das 
multas, corn vencimento para 30 (trinta) dias contados da emissâo do boleto. 

II - para pagarnento parcelado: 

a) reducão de 90% (noventa por cento) dos juros de mora e 90% (noventa por cento) 
sobre o valor das multas moratOrias, dividido em ate 02 (duas) parcelas, corn vencimento da primeira 
parcela para 30 (trinta) dias contados da data da emissâo do boleto e a segunda parcela para 60 
(sessenta) dias apOs a emissào do Boleto; 
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b) reduçâo de 80% (aitenta par canto) dos juros de mora e 90% (noventa por dento) 
sabre o valor das multas maratorias, dividido em ate 03 (tres) parcelas, corn vencirnenta da primeira 
parcela para 30 (trinta) dias cantadas da data da ernissâa do boleta a as dernais 60 (sessenta) e 90 
(naventa dias), da ernissão do boleto; 

c) reduçâo de 70% (setenta par cento) dos juros de mora e 90% (noventa por canto) 
sabre o valor das multas moratOrias, dividido em ate 04 (quatro) parcelas, corn vencimento da primeira 
parcela para 30 (trinta) dias cantados da data da emisso do baleto, e as demais 60 (sessenta), 90 
(noventa) e 120 (cento e vinte) dias da emissäo do boleto; 

d) reduçâo de 60% (sessenta por cento) dos juros de mora e 90% (noventa por cento) 
sobre a valor das multas moratOrias, dividido em ate 05 (cinco) parcelas, corn vencimento da primeira 
parcela para 30 (trinta) dias contados da data da ernissâo do boleto, e as demais para 60 (sessenta), 
90 (naventa), 120 (cento e vinte) e 150 (cento e cinquenta) dias da emissâo do boleto. 

e) redução de 50% (cinquenta par centa) dos juras de rnora e 90% (naventa par cento) 
sabre o valor das multas moratOrias, dividida ern ate 06 (cinco) parcelas, corn vencimenta da prirneira 
parcela para 30 (tcinta) dias cantadas da data da emissâa do boleta, e as demais para 60 (sessenta), 
90 (noventa), 120 (cento e vinte), 150 (centa e cinquenta) e 180 (cento e oitenta) dias da emissâa do 
baleta. 

f) reduçâa de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e 90% (naventa par centa) 
sabre a valor das multas moratórias, dividida ern ate 07 (sete) parcelas, corn vencirnenta da prirneira 
parcela para 30 (trinta) dias contadas da data da emissâa do boleta, e as dernais para 60 (sessenta), 
90 (naventa), 120 (cento e vinte), 150 (cento e cinquenta), 180 (cento a oitenta) 210 (duzentas e dez) 
dias da ernissâada baleta. 

g) reduçäa de 30% (trinta por centa) dos juras de mare e 90% (noventa par centa) sabre 
o valor das multas moratOrias, dividida em ate 08 (oito) parcelas, cam vencimenta da primeira parcela 
para 30 (trinta) dias cantadas da data da emissãa do boleta, e as demais para 60 (sessenta), 90 
(noventa), 120 (centa e vinte), 150 (cento e cinquenta), 180 (cento e aitenta), 210 (duzentas e dez) e 
240 (duzentos e quarenta) dias da ernissâo do boleto. 

h) reduçãa de 20% (vinte par centa) dos juros de rnara e 90% (naventa por cento) sobre 
a valor das multas moratOrias, dividido em ate 09 (nave) parcelas, cam vencimenta da piimeira parcela 
pare 30 (trinta) dias cantados da data da emissâo do boleta, e as demais para 60 (sessenta), 90 
(naventa), 120 (centa e vinte), 150 (canto e cinquenta), 180 (centa e oftenta), 210 (duzentas e dez), 240 
(duzentos e quarenta) e 270 (duzentos e setenta) dias da emissão do baleto. 

Art. 40  - Caso a débito a ser transacianado e cansequenternente quitada, for objéto de 
acarda de parcelamenta ja uirmada cam a Prefeitura, 0 descanta de que trata a arto 3 0 , será calculada 
cam base no salda remanescente. 

Art. 50  - 0 dispasto nesta Lei nãa autariza a restituicãa ou cornpensacãa de impartâncias 
já recalhidas aas cofres municipais. 

Art. 60  - 0 ingressa no pragrama dar-se-á par apcâa do cantribuinte, qua fare jus a 
regime especial de cansolidacâo e parcelarnenta de débito e sera farmalizada mediante: 

- Assinatura do Termo de Canfissão de Débita Tributario au Nãa Tiibutária Corn 
Descanta, a ser dispanibilizada pela Secretaria Municipal de Financas, será firmada pela cantribuinte, 
por seu representante legal au par seu procuradar munida de procuraçäo corn paderes especificas e 
firma recanhecida em Cartó,ia de Notes; 

II - Expressa desisténcia de parcelamentas firmadas anteriarmente a esta Lei, quando for 
0 casa. 
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§ 1 0. Para se beneficiar do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI, 0 interessado 
deverá comparecer no Setor da Divida Ativa, no perlodo de 01 de dezembro de 2017 a 30 de junho 
de 2018, para fomializaçao do requerimento, ficando condicionado ao pagamento da prirneira pamela 
do acordo. 

§ 20. 0 pedido de parcelamento nAo importa em novaçäo, transaçao ou no levantamento 
ou extincâo da garantia ofertada em execução judicial, a qual flcará suspensa ate o término do 
cumprimento do parcelamento requerido. 

§ 30. A inadimplência do nUmero de 2 (duas) parcelas previstas no artigo 3 0  desta Lei 
implicara na reinscrição na divida ativa, exclusão do sujeito passivo do parcelamento, independerá de 
notificacao prévia e haverâ a exigibilidade imediata da totalidade do credito confessado e ainda não 
pago e automática execuçâo da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relaçâo 
ao montante nâo pago, Os acréscimos legais na forma da legislagão aplicável a Opoca da ocorréncia 
dos respectivos fatos geradores. 

§ 40 . 0 pagamento integral e a vista ficarà dispensado do cumprimento das regras 
dispostas no art. 60  da presente lei, cuja adesâo ao Programa se darâ corn a quitação. 

Art. 70 - Q parcelamento previsto nesta Lei sara pago em parcelas mensais, iguals e 
sucessivas, cuja data de vencimento será a correspondente aos meses subsequentes ao do 
pagamento da primeira parcela a titulo de entrada prévia, observado que o valor de cada parcela não 
podera ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reals) para pessoa fisica e R$ 100,00 (cern reals) para 
pessoa juridica. 

Art. 80  .. A adesao ao beneficio criado por esta Lei importa o reconhecirnento da divida e 
a incondicional e definitiva desisténcia de eventual ação judicial, reclamaçâo ou recurso administrativo 
correspondente ou relacionado a eles. 

Art. 90 - Aprova o modelo de Termo de Confissão de Débito Tributário ou Näo Tributário 
constante do anexo I desta Lei Complementar, 

Art. 10 - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicacão, revogadas as 
disposiçôes em contrário. 	

I - 

Prefeitura Municipal de Jardp6fis, 2S!!ibPdde  2017. 

Ro MARCONI 
Municipal 
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ANEXO I 
(Lei Complementar n.° ) 

Termo de Confissäo de Débito TributIrio ou No Tributirio Corn Desconto n2 

Reconhecirnento de Débito Tributário e desconto 

Identificaçäo do contribuinte: 

Nome/Razâo Social 	 CPF/CNPJ 

Ende reço 

ldentificaçäo do débito: 

Tributo ou Fato Gerador: 

Periodo - 

Valor do principal R$_________________ 

Taxa de lnscriç5o R$________________________ 

Multa R$______________ 

Correçâo Monetária (IGPM) R$______________ 

Juros de Mora R$_________________ 

Outros acréscimos legais (descrever)____________ 

Valor atualizado - 

Valor do desconto concedido___________________ 

Valor a parcelar no boleto R$________ 

Valor de cada parcela R$____________________ 
Vencirnento da prirneira parcela____________________________ 

Vencirnento da óltirna parcela______________________________ 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o CONTRIBUINTE acirna qualificado 

na condição de devedor de Tributo(s) Municipal(is) inscrito ou näo na Divida Ativa Municipal 

pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis, neste ato credora, conforme resumo informativo 

acirna, reconhece sua liquidez, certeza e exigibilidade, declarando ainda estar ciente de que 

sobre os débitos incidiram Cu nâo multa e juros de mora e atualizaçâo rnonetária na forma 

da lei, implicando o presente na irrevogável e irretratavel confissao do débito e a expressa 

renáncia ou desisténcia de qualquer irnpugnaco, recurso administrativo ou açâo judicial, 

nos termos da Complementar n.2 .....de......de .....de ........Para o débito consolidado e 

parcelado corn desconto o contribuinte ou seu preposto dá corno garantia hipotecária, a 

irnOvel onde incide o tributo ou tarifas. 

Observaçào: Corn a assinatura do presente Termo de Confissâo de DIvida Corn Desconto será 

conferido ao contribuinte devedor, sobre a dIvida acirna confessada, no que concerne aos 

Créditos Tributários já inscritos ou näo em divida ativa, atualizados rnonetariarnente pelo 

IGPM, o direito de parcelarnento corn desconto, de acordo corn a Lei Cornplernentar n9. 

Nestes termos, o CONTRIBUINTE cornpromete-se, outrossirn, a pagar Os créditos tributários 

ora mencionados, sob pena de esgotado a prazo sern a devida soluçâo, a titulo da divida 

será levado a protesto em cartOrio, em conformidade da legislacäo em vigor. 
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Requer seja concedido o parcelarnento da dIvida ora confessada corn desconto em (_) 

parcelas mensais e consecutivas. 

Declara o contribuinte estar ciente de que: 

- As gulas/boletos do parcelamento de qualquer parcela foram-Ihe entregues na presente 

data; 

II- A inadimpléncia do nümero de 2 (dims) parcelas previstas no artigo 32  desta Lei implicará 

na excIuso do sujeito passivo do parcelamento, independerá de notificaçâo prévia e haverá 

a exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e automática 

execuçäo da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relaçâo ao 

montante nâo pago, os acréscimos legais na forma da Iegislaçâo aplicável a época da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

Jardinópolis, 	 , de 

Name do Contribuinte 	 Name do Responsável Setor DIvida Ativa 



S refsitura lHuniripal bt 3iurbinãputiø 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERRA DA MANGA 
PIeiComp7-Vs. 9 

RELATORIO DO IMPACTO ORCAMENTARIO-FINANCEIRO DO PROJETO DE LEI N2 06117. 
QUE TRATA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, COM 
EXCLUSAO DE MULTA E JUROS DE MORA. 

PREMISSAS: 

A avaliaçâo do impacto orçamentário-financeiro constitui condição sine qua non para a 

apresentaçäo de projetos de lei clue cuidam de benefIcio de natureza tributária, e clue 

possam resultar em renuncia de receitas, de acordo corn o disposto no art. 14, da Lei 

101/00. 

0 objetivo e demonstrar que a concesso do benefIcio no afetará 0 alcance das metas 
fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias - LIDO, isto é, 0 equilibrio fiscal do 
municipio. 

Uma vez comprovado que as metas nâo serâo afetadas, o referido beneficio pode ser 

concedido, portanto o projeto poderá ser apresentado a apreciaçäo do Legislativo e 

aprovado, caso contrário o projeto de lei nâo pode sequer ser apresentado. 

No caso em tela o projeto de lei prevê o parcelamento dos débitos inscritos na dIvida ativa, 

cuja cornpetencia estende-se ate o exercIcio de 2016, em ate 09 (nove) parcelas, iguais e 

consecutivas, corn exclusäo diferenciada de juros e rnultas. 

Para efeito de cálculo consideraremos clue o benefIcio seria de exclusão de ate cern por 
cento de juros e ate noventa por cento de multas, e o parcelamento, Para aqueles 

contribuintes que aderirem a este prograrna, em ate oito vezes. 

Dessa forma, em atendimento ao disposto no diploma legal supracitado elaboramos o 

presente relatôrio clue se constitui parte integrante e indissociável do Projeto de Lei 06/17. 

METODOLOGIA 

Constitui a metodologia de cálculo e análise dos resultados, inicialmente, calcular e avaliar o 

quanto as receitas de juros e rnultas representam do total da receita corrente liquida. 

Em seguida tomamos o valor arrecadado de rnultas e juros sobre a divida ativa nos trés 

ültimos exercIcios para 0 periodo compreendido entre janeiro a setembro e em relaçao ao 

total arrecadado nesses exercicios, e, dos quocientes encontrados calculamos a media, clue 

se constituirá no fator sobre o qual aplicaremos o valor arrecadado ate seternbro deste 

exercIcio, o resultado é a previsâo de arrecadação total, para 2017, sem a concessâo do 

beneficio. 

De posse desse valor subtraimos dele o total já arrecadado, o resultado corresponde ao 

valor clue poderá ser renunciado no exercicio, na rubrica multas e juros da dIvida ativa, 

exclusivamente. 

Ato contInuo calcularnos o valor arrecadado na rubrica rnultas e juros em relação ao valor 

arrecadado do principal da divida ativa e, utilizando a rnesrna rnetodologia aplicada 

calcularnos 0 fator e sobre ele aplicarnos o valor da divida ativa arrecadado ate seternbro, o 

resultado corresponde ao valor do incrernento na arrecadação dessas receitas. 

Conhecidos os valores excluldos da rubrica juros e multas e os valores a major da 

arrecadaçäo do principal da dIvida, subtrairnos urn do outro, o resultado constitui o 

incremento ou enlio a renuncia de receitas. 

Encontrado esse valor, se o resultado for o incremento o beneficio poderá ser concedido, 

caso contrário, haveremos clue passar para outro cálculo. 



S lflrrfsitura auniripal bt llathinóputia 
ESTADO DE SAO PAULO 

I 	 IV 
PIei Camp 06/17-fis. 10 

Na hipótese do resultado constituir renuncia cabe aferir se o seu montante é capaz de afetar 

negativamente o alcance das metas fiscais. Para tanto deveremos dividir o valor encontrado 

pelo valor previsto da receita corrente liquida, o quociente resultante será o percentual da 

relaçâo. 

CALCU LOS 

Demonstraremos no quadro abaixo a arrecadaçao das receitas pertinentes ac ,  principal da 
dIvida ativa, bern como dos juros e multas, a relaçAo 

2016 2015 2014 
ITEM  

dIvida ativa arrecadada 79.382,44 76.419,15 65.988,00 

juros e multas  34.599, 57 24.573,03 24.677,76 

total  113.982,01 100.992,18 90.665,76 
RCL 18.455.014,17 16.754.436,66 15.710.449,28 
Relaçao multas ejuros x rcl 0,187% 0,147% 0,157% 

Relaçao multas e juros x principal 
arrecadado 0,43585924 0,321555919 

- 

0,37397345 

Projeçào para 2017 
Arrecadado ate 30/09/2017: 
Multas ejuros: 3 1.086,28 

Principal: 	82.048,35 
Projecäo/Sern concessäo do beneficio. 

Multas e Juros: 46.461,46 

Principal: 122.629,20 

ApOs concessäo do beneficio 

Multas e juros: 31.086,28 

Principal: 	126.020,20 

Resultado: 

Valor de multas e juros excluldos - valor do aurnento da a rrecadaço do principal: 

15.375,18-3.391,00= 11.984,18 
Destarte, para o exercIcio de 2017 teremos uma arrecadaçâo a menor, considerados o 

principal e os juros € multas no montante de R$ 11.948,18. 

A meta fiscal prevista na LDO e de urn resultado de R$ 0,00, já a meta atualizada prevê urn 
superávit de R$ 11.716.845,08. 

0 valor da diferença entre o montante do superávit menos o valor a rnenor da arrecadaçâo 

da divida ativa, juros e multa e de R$ 691.051,00, isto é, näo interfere no alcance das rnetas 
fiscais Para este exercicio. 

Para os dois exercIcios seguintes temos o seguinte quadro: 

Valor da exclusäo de juros e rnultas: R$ 46.461,00 
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Valor inicialmente previsto para arrecadaço principal, corn expurgo da correção rnonetária: 

R$ 122.629,20. 

Valor da previsão da arrecadaço do principal, após a concesso do benefIcio, expurgada a 

correço rnonetária: 136.129,20 

Diferença: - R$ 32.961,00 

Esse cálculo repete-se para o segundo exercicio. 

A reduçâo da dIvida ativa no perlodo ern estudo totaliza R$ 491.200,00, aproximadarnente, 

perante urn total de R$ 1.951.683,92, de débitos atualrnente inscritos. 

Conclusâo 

Diante dos nórneros apresentados podemos afirmar que a concessão do benefIcio de que 

trata o presente projeto de lei nâo coloca ern risco ao alcance das metas fiscais previstas na 

LDO. 

Jardinopolis, 22 de novernbro de 2017. 

JEFTE SEGATFO DE SOUSA 

Consultor 


