CÂMAR A MUNIC IPAL DE FORMO SA DO RIO PRETO
ESTAD O DA BAHIA

LEI N°. 48 /2007.
"Conced e anistia de multas e juros, remissão ,
parcelam ento especial de débitos tributári os, altera
dispositiv os da Lei n° 30, de 05 de dezembr o de 1997 e
dá outras providên cias".
A PRESID ENTE DA CÂMAR A MUNICI PAL DE FORMO SA DO RIO PRETO,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçõ es legais,
FAZ SABER, que a Câmara aprovou a seguinte lei:
Art. 1o Os créditos da Fazenda Pública Municip al, vencidos até julho de 2007, inscritos
ou não em Dívida Ativa, ajuizada s ou não, poderão ser pagos, atualizad os
monetari amente, com dispensa , integral ou parcial, dos encargos relativos à multa de
mora, aos juros de mora, e, quando for o caso, à multa de infração, para pagamen to à
vista ou parcelad o em até 120( cento e vinte ) parcelas mensais, iguais e sucessivas, na
forma e nas condiçõe s indicado s nesta lei.

§ 1o - A dispensa integral ou parcial dos encargos referidos no caput deste artigo variará,
em função da quantida de de parcelas a serem adotadas , de acordo com as seguintes
condições:
1-

100%(ce m por cento) de desconto , quando o pagamen to for realizado em uma
única parcela;

H-

90% (noventa por cento), quando o pagamen to for executad o em até 3 (três)
parcelas;
80% (noventa por cento), quando o pagamen to for efetuado entre 4(quatro ) a 6
(seis) parcelas;
70% (setenta por cento), quando o pagamen to for efetuado entre 7(sete) a 12
(doze) parcelas;
50% (cinquen ta por cento), quando o pagamen to for efetuado entre 13(treze) a 24
(vinte e quatro) parcelas;
40% (quarent a por cento), quando o pagamen to for efetuado entre 24(vinte e
quatro) a 36 (trinta e seis) parcelas;
20% (vinte por cento), quando o pagamen to for efetuado acima de 36 (trinta e
seis) parcelas;
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&ZO - O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a:
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IH-

R$ 30,00 ( trinta reais ) para pessoa física e,
R$ 80,00 (oitenta reais) para pessoa jurídica .

a parcela
§ 3"- Para fazer jus aos beneficios deste artigo, o contrib uinte deverá pagar a primeir
até 60 dias após a publica ção desta Lei.

as,
Art. r - O devedo r que atrasar, por 3 (três) meses, qualque r das parcela s pactuad
do
terá o seu processo cancela do, restabel ecendo- se os valores e as condições anterior es
mento.
cancela
do
crédito, conside rando-s e os pagame ntos efetuad os até a data

§ l" - O parcela mento, uma vez cancela do, ensejar á a inscriçã o do saldo remane scente
em Dívida Ativa, se o crédito não estiver lá inscrito , a sua execução, caso já esteja
inscrito ou o prosseg uimento da execução, na hipótese de se encontr ar ajuizad o;
de
§ ZO -A falta de pagame nto de qualque r parcela no vencim ento ensejar á o acréscim o
mês.
ao
1%
de
mora
multa de mora de 2% (dois por cento) e de juros de

Art. 3" - O valor das parcela s será atualiza do moneta riament e em 1° de janeiro de cada
exercício finance iro, de acordo com a variaçã o do IPCA ( Índice de Preço ao
Consum idor Amplo do Institut o Brasilei ro de Geogra fia e Estatís tica- IBGE).
Art. 4" -Os contrib uintes que tiverem débitos parcela dos ou reparce lados poderão
nto
usufrui r dos beneficios desta lei, em relação ao saldo remane scente, median te pagame
a vista ou novo parcela mento.
0
Art. 5"-- Em vista do disposto no artigo 14, § 3°, H da Lei Comple mentar n° 101/200
ficam extintos os créditos tributár ios ou não, inclusive os inscrito s em Divida Ativa,
desde que seja igual ou inferior à R$ 100,00 (cem reais) por contrib uinte.
da
§ 1"- A remissão prevista no caput deste artigo não poderá ser concedi da caso o valor
dívida exceda R$ 50,00 em qualque r dos exercícios.

§ 2" - Quando tratar-s e de débito de IPTU a remissã o aplicar- se-á por contrib uinte,
do
indepen dente da quantid ade de imóveis que possua e, o valor limite será o resultad o
a.
somató rio das dividas de todos os imóveis que lhe pertenç
Art. 6" -A incidên cia de juros do parcela mento obedece rá aos seguinte s critério s:
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situa ção da hipótese prev ista no inciso H do
L Não have rá incid ênci a quan do ocor rer a
art. 1o dest a Lei;
nda parc ela, quan do ocor rer as hipóteses
U. Inci dênc ia de 0,5% ao mês, a part ir da segu
prev istas nos incisos H, UI do art. 1o dest a Lei;
nda parc ela, quan do ocor rer as hipóteses
UI. Inci dênc ia de 1% ao mês, a part ir da segu
Lei;
prev istas nos incisos IV à VII do art. r dest a

publ icaç ão.
Art. 7° - Esta Lei entr a em vigo r na data de sua
rário .
Art. 8° -Fic am revo gada s as disposições em cont

Sala das Sessões 29 de sete mbr o de 2007.
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