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MENSAGEM DO PROJETO DE LEI N.9 03/2018

Senhor Presidente da C6mara de Vereadores,
Senhores Vereadores,

Estamos encaminhando para apreciagSo desta Casa Legislativa,

projeto de Lei que disp6e sobre a campanha destinada

)

recuperagSo de creditos

tributdrios e ndo tributdrios, com reduEso na cobranga dos juros e multa e dd outras
providOncias.

O "Programa de Recuperag6o de Creditos" 6 uma tentativa do
governo municipal em melhorar a arrecadagdo, que foi abalada com a crise econ6mica
mundial e nacional e, principalmente, com a diminuigdo acentuada do repasse do Fundo

de ParticipaE6o dos Municipios (FPM), pelo governo federal, oportunizando

aos

contribuintes inadimplentes um mecanismo de regularizagSo dos seus d6bitos de forma
facilidade e, de outro lado, fomentando a efetiva participagSo dos mesmos em razSo dos
descontos ofertados nesta Lei.

Ademais,

a

aprovaEso

do referido projeto e de

extrema

relev|ncia para o desenvolvimento das aq6es de governo, pois com o incremento de
receita oriundo do mesmo o Poder Executivo Municipal poderd lanEas m6o de projetos e
obras tje melhoramento na infraestrutura municipal e no saneamento bdsico, por via
reflexa, alem de aumento os padr6es de qualidade dos servigos p(blicos traEados pro
esta gestSo aos municipes de forma isondmica.
O contribuinte recebera vantagens ao acertar suas dividas. Para

pagamentos

i

vista ou parcelados em ate 10 (dez)vezes e ainda serSo sorteados brindes

para oS contribuintes que parcelarem e pagarem suas dividas em dia.

Assim, solicitamos a apreciaEso, andlise e votaqdo desta egregia
Casa,

tendo em vista que o presente Projeto de Lei s6 ajudard o Municipio de Verten

a superar a crise e aumentar sua receita fiscal.

Sabedora da sensibilidade dos que fazem parte desta
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Legislatlva para com questao de tal relevancia′ aguardarnos a aprovagao

do presente

PrOletO de Lei pela unanimidade dos seus membros.

PRrprrro CorusrtructoruRr
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PROJETO DE LEI Ng

03/2018
Ementa: "Disp6e sobre a campanha destinada

i

recuperagSo

de c16ditos tributdrios,

com

redugSo na cobranga dos juros e multa e dd
outras provid6ncias."

O

PREFEITO

DO

MUNICIPIO

DE

Pernambuco, atrav6s dos poderes conferidos pelo inciso
OrgSnica Municlpal, submete

i

VERTENTES, EStAdO dC

lll e lV do artigo 60 da

Lei

apreciaq6o deste Poder Legislativo o seguinte Projeto de

Lei:

Art. 1s - Flca o Poder Executivo Municipal autorizado a promover
campanha destinada

)

recuperaqSo de cr6ditos tribut6rios e neo tributdrios iunto aos

contribuintes inadimplentes com a Fazenda Pdblica Municipal, at6 mesmo os inscritos na
juros e
Dfvida Ativa de exercicios anteriores, concedendo-lhes redugSo na cobranga dos
m

ultas morat6rias.

Art. 29 Aos contribuintes favorecidos com a presente Lei

serd

concedido parcelamento em ate 10 (dez) meses, com redugSo no pagamento, de acordo
com os segulntes crit6rios e beneficios;
|

-

de

1OO%

(cem por cento) sobre o valor dos juros, multa de

mora ou qualquer outro acr6scimo, quando recolhido de uma vez;
ll

-

de 80% (oitenta por cento) sobre o valor dos juros, multa de

mora ou qualquer outro acr6scimo, quando recolhido em 02 (duas) parcelas mensais e
sucessivas;

lll

-

de 60% (sessenta por cento) sobre o valor dos juros, multa

de mora ou qualquer outro acr6scimo, quando recolhido em 03 (tr6s) parcelas mensais
e sucessivas;
lV

-

de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor dos juros' multa

de mora ou qualquer outro acr6scimo, quando recolhido em 04 (quatro) parcelas
mensais e sucessivas.
V

- de 30% (trinta por cento) sobre o valor dos juros' multa de

(cinco) parcelas mensais
mora ou qualquer outro acr6scimo, quando recolhido em at6 05
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e sucessivas.

Pardgrafo [nico: O valor de cada parcela ndo poderd ser inferior
a

RS

50,00 (cinquenta reais).

Art. 3e O prazo para o contribuinte pagar a vista ou requerer

o

parcelamento nos termos do artigo 2e e de 90 (noventa) dias, contados a partir da sang6o
da presente Lei.

Art. 4e O parcelamento deverd ser requerido pelo contribuinte,
em requerimento simples, padrSo a ser firmado com a Secretaria de Finanqas, deferido
pelo o seu titular, ou pela Autoridade a quem este delegar os poderes para tanto.

Art. 5e O pedido de parcelamento implica na confissSo
irrevogdvel e irretratdvel dos d6bitos fiscais e na expressa renIncia a qualquer defesa,
recurso administrativo ou aqSo judicial para discuss5o do credito tributdrio.

Art. 6e A inadimplOncia de 03 (tr6s) parcelas, consecutivas ou n5o,

importa na revogagSo do parcelamento e, consequentemente, na perda dos benef[cios
desta Lei, prevalecendo apenas para os valores das parcelas pagas.

Art. 7e O debito oriundo de parcelamento jd existente, mesmo
aquele jd em fase de execugSo fiscal, poderd ser reparcelado, nos termos da presente Lei,
no entanto, n6o terd o sujeito passivo direito de restituigdo das import6ncias recolhidas.

Art. 8e Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar
porate 90 (noventa) dias o prazo estabelecido no artigo 3e desta Lei, mediante Decreto.
Art.99.Esta Lel qntrara em vigor na data de sua publlca95o.
s― PE′

22 de」 aneiro de 2018.

PREFEITO CONSTIT∪ CiONAL
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Vertentes. 23 de.ianeiro de 201 8.

Oicio GP n° 09/2018.

Exmo. Sr.
Vereador Jose Ivanildo Cabral de Souza
DD - Presidente da Cdntara Municipal
Vertentes - PE.

Senhor Presidente.

Cumprimentando Vossa Exceldncia e Seus Ilustres Pares, remetemos a apreciagdo dessa
Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei n' 0312018, que "disp6e sobre a campanha
destinada d recuperagdo de crdditos tribut6rios, com redugdo na cobranga dos iuros e
multa e d6 outras providdncias", acompanhado da Mensagem no O3l20lB.

Sendo s6

ao ensOJO, relteramos nossos prOtestOs de distinta

Atenciosamente.

BEL. ROMERO

FERREIRA

Prefeito.
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