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     Lei nº.  04/10 
                                                          Em  04  de  março de 2010 
 

Aprova incentivos fiscais para pagamento à vista ou 
parcelado de débitos com o Município e dá outras 
providências. 
 

AUGUSTO DONIZETTI FAJAN, Prefeito Municipal de Nova 
Aliança, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei.  

 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 

DOS INCENTIVOS FISCAIS 

 
   Artigo 1º - A título de incentivo fiscal e em caráter geral, poderão ser 
pagos à vista ou parcelados em até 30 (trinta) meses, nas condições desta lei, os débitos 
tributários e não tributários com o Município de Nova Aliança, constituídos ou não, inclusive os 
inscritos na Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, decorrentes de obrigações e fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezembro de 2009. 
 
   § Único – O disposto neste artigo não abrange débitos de natureza 
contratual, apurados na forma da lei nacional n. 8.666, de 23 de junho de 2003. 
 
   Artigo 2º Os débitos poderão ser pagos à vista, com os seguintes 
incentivos fiscais:   
    
   redução de 50% (cinquenta por cento) das multas aplicadas ou previstas 
pela legislação e dos juros de mora. 
 
   Artigo 3º Os débitos que não forem pagos à vista poderão ser 
parcelados pelo Executivo para o seu pagamento em 30 (trinta) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, com os seguintes incentivos fiscais: 
    
   com redução de 20% (vinte por cento) das multas aplicadas ou previstas 
pela legislação e dos juros de mora. 
 
   Artigo 4º - A opção pelos benefícios desta lei e pelo pagamento à vista 
ou parcelado poderá ser efetivado pelo devedor junto à Lançadoria da Prefeitura até o dia 30 
de junho de 2010. 
 
   Artigo 5º - Os débitos tributários e não tributários referidos no artigo 1º  
serão consolidados tendo por base a data da formalização do pedido do devedor. 
 
   § 1º - Poderão ser objeto do pedido os débitos tributários e não tributários 
constituídos até a data de sua formalização, em razão de fatos geradores e de obrigações 
ocorridos até 31 de dezembro de 2009. 
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   § 2º - Os débitos tributários ainda não constituídos, relativos a fatos 
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2005, incluídos por opção do sujeito passivo, serão 
considerados declarados na data da formalização do pedido de ingresso. 
 
   Artigo 6º - Na conformidade do artigo 1º, o pagamento à vista ou das 
parcelas mensais, que serão iguais e sucessivas, deverá dar-se até o dia 20 de cada mês. 
 

CAPÍTULO II 
DA DESISTÊNCIA DAS AÇÕES, EMBARGOS, IMPUGNAÇÕES, DEFESAS E RECURSOS 

 
   Artigo 7º - A formalização do pedido de que trata esta lei implica a 
desistência: 
 
     I – automática das impugnações, defesas, recursos e 
requerimentos administrativos que discutam o débito; 
 
     II – das ações e dos embargos à execução fiscal. 
 
   Artigo 8º - A desistência das ações e dos embargos à execução fiscal 
deverá ser comprovada mediante a apresentação de cópia das petições de desistência 
devidamente protocoladas, no prazo de 5 (cinco) dias contado da formalização do pedido dos 
benefícios desta lei, devendo, no caso das ações especiais, ser comprovado, também, o 
recolhimento das custas e encargos. 
 

CAPÍTULO III 
DA CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS E DOS PAGAMENTOS 

 
   Artigo 9º - Sobre os débitos a serem quitados incidirão atualização 
monetária até a data da formalização do pedido, além de eventuais custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios devidos em razão do procedimento de cobrança da Dívida 
Ativa, nos termos da legislação aplicável. 
 

   Artigo 10 - Concedido o parcelamento, nenhuma parcela poderá ser 
inferior a:  

     I –  R$.30,00 (trinta reais) para as pessoas físicas; 
     II – R$ 40,00 (quarenta reais) para as pessoas jurídicas. 
 
   Artigo 11 - O pagamento de parcela fora do prazo legal implicará a 
cobrança da multa moratória de 0,167% (cento e sessenta e sete milésimos), por dia de atraso, 
sobre o valor da parcela devida e não paga, até o limite de 20% (vinte por cento). 
 

CAPÍTULO IV 
DA HOMOLOGAÇÃO 

 
   Artigo 12 - A homologação do pedido, concedendo os benefícios desta lei, 
dar-se-á mediante confissão de dívida a ser assinada pelo devedor requerente em caráter 
irretratável e irrevogável. 
 
   § Único – Do termo da confissão de dívida constará o prazo e as parcelas 
para seu pagamento, obedecido o disposto nos artigos 10 e 11 desta lei. 
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   Artigo 13 - A homologação importa para o sujeito passivo na aceitação 
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei e constitui confissão 
irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, com reconhecimento 
expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no 
Código Tributário Nacional e no Código Civil. 
 

CAPÍTULO V 
DA EXCLUSÃO 

 
   Artigo 14 - O sujeito passivo será excluído dos benefícios desta lei, na 
ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 
 
     I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas 
nesta lei; 
 
     II – estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela 
há mais de 60 (sessenta) dias; 
 
     III – não-comprovação da desistência e do recolhimento das 
custas e encargos de que trata o artigo 7º; 
 
     IV – decretação de falência ou extinção pela liquidação da 
pessoa jurídica. 
 
   § Único - A exclusão do sujeito passivo, implica na perda de todos os 
benefícios concedidos, acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os acréscimos 
legais previstos na legislação municipal à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, 
descontados os valores pagos, e a imediata inscrição dos valores remanescentes na Dívida 
Ativa, ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal ou protesto extrajudicial, conforme o 
caso. 
 

CAPÍTULO VI 
DA COMPENSAÇÃO 

 
   Artigo 15 - O sujeito passivo poderá compensar do débito consolidado, 
calculado na conformidade do artigo 9º, o valor de créditos líquidos e certos, que tenha contra o 
Município, excluídos os relativos a precatórios judiciais, permanecendo o saldo do débito que 
eventualmente remanescer. 
 
   § 1º - O sujeito passivo que pretender utilizar a compensação prevista 
neste artigo informará, na data da formalização do seu pedido, o valor de seus créditos, 
indicando o número do empenho já liquidado pela unidade orçamentária responsável pela 
despesa. 
 
   § 2º -  Na hipótese de o crédito não ter empenho, caberá ao sujeito 
passivo comparecer à unidade orçamentária responsável pela despesa, a fim de solicitar o 
cadastramento de seu crédito. 
 

   § 3º - Caberá à unidade orçamentária atestar a despesa e registrá-la para 
os fins desta lei. 
 
   § 4º - Feita a compensação na conformidade deste artigo: 
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     I – eventual saldo a favor do Município permanecerá, para 
pagamento na forma prevista; 
 
     II – eventual saldo a favor do sujeito passivo será restituído 
na conformidade das normas vigentes. 
 
   § 5º - A compensação de que trata este artigo será considerada 
homologada no prazo de 30 (trinta) dias, contado do pagamento da primeira parcela ou da 
parcela única. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
   Artigo 16 - A expedição da certidão prevista no artigo 206 do Código 
Tributário Nacional somente ocorrerá após a homologação do pedido dos benefícios desta lei e 
desde que não haja parcela vencida não paga. 
 
   Artigo 17 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
          Prefeitura Municipal de Nova Aliança,  em  04 de  março  de 2010. 
 

__________________________ 
AUGUSTO DONIZETTI FAJAN 
          Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

                               Registrado  e em seguida publicado na forma da Lei. 

 

Dermival Camargo 

                 Chefe de Gabinete 


