
LEI MUNICIPAL N.º 4717, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre parcelamento de créditos de
natureza  tributária  ou  não  tributária,
ainda  não  ajuizados,  e  dá  outras
providências.

O                P  R  E  F  E  I  T  O                  D  E                S  A  R  A  N  D  I   ,
Faço saber que a  Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a  seguinte

L E I

Art. 1º – Os débitos de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não em
dívida ativa, desde que ainda não ajuizados, poderão ser parcelados com base na presente Lei.

§ 1º - Para obtenção do parcelamento o sujeito passivo deverá confessar o débito
apurado,  atualizado  e  consolidado  com  as  onerações  legais,   assumir  formalmente  o
compromisso de pagamento parcelado, através do Termo de Compromisso de Dívida, em que
se contenha o total da dívida, incluindo correção monetária, juros, multa, nos termos da lei
vigente, e sua discriminação, nos termos do presente artigo.

§  2º -  O  parcelamento  dar-se-á  por  meio  do  pagamento  de  uma  entrada  de
mínimo de 5 % (cinco por cento) do valor total da divida, e o pagamento do restante em até
36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pela VRM (Valor de Referência
Municipal)  – com juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês sobre o valor  da
parcela devida.

§ 3º -  O valor  mínimo de  cada  parcela  não  poderá  ser  inferior  a  R$ 500,00
(quinhentos reais).

§  4º -  Poderá  ser  concedido  a  critério  da  Administração  Tributária  o
reparcelamento do saldo devedor de parcelamento,  em no máximo de 05 (cinco) parcelas
mensais, sucessivas, nos termos do presente artigo desde que:

a) por  ocasião  do  reparcelamento  o  contribuinte  recolha,  no  mínimo,  50%
(cinquenta por cento) do saldo devedor;

b) os recolhimentos do ISS, quando for o caso, estejam atualizados.



§ 5º - O não pagamento de três parcelas, ou o atraso do pagamento pelo período
de três meses para valores em débito total superior a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tornará as demais parcelas automaticamente vencidas, tornando-se o débito exigível na sua
integralidade,  autorizando o Fisco a  inscrever o  débito em Dívida Ativa independente  de
qualquer notificação ao devedor, nos casos de tributos não inscritos e retomada das situações
anteriores nos demais casos.

§  6º -  Os  processos  de  protestos  ou  negativação  serão  suspensos,
temporariamente,  até que ocorra a  quitação do débito e em havendo descumprimento das
normas de parcelamento, serão reativados.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem
necessários à melhor aplicação da  presente Lei.

Art.  3º  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.
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