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1a~.1TJRi~~ Q [~QDER EXECIiTi~Q ~ CZ)IVCEDER 
~E~CQ~'~ Q ~Q i~~QAil~iE~iT© DA i~Xf~ DE 
~.iCá~i~ç~ E i=ili~ ~iQl~~~~E~`i•Q, ~ P~T~ 201~ E DÁ 
Ql9 á l~'f~~ ~R~Q~ii~~~~`;l~`~. 

Q i~REr~ElT~3 Mt?ivlCiEQL DE ~EDEi~çÃQ, E~~'~í~Q ~é~ I~~RÃ, no 
uso das atribuiç~es qUe lhe são conferidas pcar lei, faz sa~er yuc a ~âmt~ra 
Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: 

s~~sf. ~° - dica autorizado r poder Executivo a conceder remissão ou 
descontos aos contribuintes do ~~Tl~ 26`i~ e da. Taxa de Licença e F~r~ci®narnen$® 
d~ ~~ ~~ e a parcelar os débitos dos c;or?tribuintes, de natureza tributária ou não 
tributária, cujos fatos geradores tenl~:arrr ocorrido até 31 de dezembro de 2018, 
col;stituídos ou nãa, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com ou sem 
exigibilidade suspensa. 

t4r~. 2° .~ ~s contribuintes do i~TL! 2i;1 ~ poderão realizar o pagamento: 
i - emt ~.arrt~ia ~í~ïca com desconto de ~O~.~a (~~~inte pUr cento) sobre o valor principal a 
ser paáL~, corn ve~tcimento para o diâ ~l~ ~~e~unl~ro de 201 ; 

ii - em até t~3 (três) parcelas iguais suã✓re o valor principal a ser pago, 
cor? vencimento da prirneira parcela para 1~6 tie j~n~ro tie 2~1g, E as demais a cada 
30{trinta; dias; 

~~arágrafa ~nico - i~ík.e Llispo s~~o ri~~ irrciso ll o valL:r n~;inirr~o das parcelas 
{er~~ de k?~ 3~J,+~~~ {trïnta reais). 

~~'t. 3.° - ~s cor;tribt_!l;~~hs da ~a3~a L~t A.,ic~~aça e ~u~~~citxna~cn~a 2i~~9, 
dF~ ~critos na Lei Üor}~9pieme°~ar r,° g33l~''rrü3, capí~:~!Ic ~.fll, á~. h0, poderão realizar o 
pagamento em parcela c~rFrca :~cts~r~E descor~ltc Lie ~0~./3 ;vir7te ç~or cento¡ sobre o valor 
principa; a ser pago, ;~orl, ~'GnyiiTlti?l~kG para o dia ~~ de a€sril tie 2@'~$. 

~ar'~graix~b ~r~~ic;~r ~~ ~ pagar~-~~„rtc: realizado epée o Vencem 
prazos previstos irrrs liccìr~~ r=or pe?~cza do descr;c~rf+~ concedido ao contribuinte 

~.~'~~ ~" .. ~.~~ C~`~'s''trt~i.bái~'(cy wdt;~~f3r~.áG alnda r@i~ 1.:wrer até 27 de d 
de 2Q1g o parcelalr~en~;:: dos r_~é~bitc~s ~~: ;~atr.rreza trik~satária ou não trita~.~á 
vencimerttos a cada 30 {trir~ta;~ dia~~s, :;u~o~~  ~at~;~ ~~~~~a~or~~ tev~i~a~a occ~rr
~c ~e;>~er~'sblpo de  201~ crl~s~it.,iL,c;~ ~;;;~ <'ii~o, lnscrltos ou nao errr d!v 
ajuizad,~s ou rrµRo, com o:; ser~~ e:xi;~iililidrty:t~~ susl~~.nsa, nas seguil~tus molde 

.zemb L7 

~a, c 
at" 3~ 

a ativa 
~ _. 

, .,~.~~,~.~ -,~,,M.~~.~x~... .<...~.~~.~.~..>tt,u _~,u:~.~~~.~-~-~,~~ ,~_~-..~r~,~.~ 
Rt~a ~:~Ua~~:~r~'s:i, ~áGi! ••• ~ri4a ~~t~k~i~¢.~ - Ci~~: 68.552-G20 

~=i:;~d~_f~,k.X.: ;~~º} 3~~~-ST~iuí?85r? 

,~ Af 



._-'::Ít ~ ~~ , .,. ~_: .`v-~~ _ 

." ~ iiSL.i "t,. hi.:YL3 ~.:y+`~S`ti;~`, ~~7.L~a, . . . 

;~ 
~`..~ ~.>,- 11 , , .. 

,.. .,~ , F~,f..'~:.1%1 ~S: ti~: 

E5TAD0 DO PARÁ 

íVl4JE~l~4í~É0 DE F~EDEM~ÃG 
GA81h{ETE DO PR~FEITO 

~~-f~~ ,~g 

o ,~, 
'~. 
,~1~. 

I - em parcela única, com remissão de 100% (cem por cento) s•~• 
juros e multas; 

II - em até 04 (quatro) parcelas com desconta de 90% (noventa •`or 
cento) sobre juros e multas, com pagamento da primeira parcela referente a 20% 
(vinte por cento) do valor total do débito no ata do parcelamento e as demais em 
valores 'sguais a cada 30 (trinta) dias. 

íió — em até Oó (seis) parcelas, com desconto de 80% (oitenta por 
Dento) sobre juros e muitas, com pagamento da primeira parcela referente a 20% 
(vinte por cento} do valor do débito no ato do parceíamento e as demais em valores 
iguais a cada 30 (trinta) dias. 

IV — em até 12 (doze) parcelas, com desconto de 70% (setenta por 
cento) sobre juros e multas, com pagamento da primeira parcela referente a 20% 
(vinte por cento} do valor total do débito no ato do parcelamento e as demais em 
•~aiores iguais a cada 30 (trinta) dias. 

r~`'aiun~ ~u 
Sec. ~viun. 

~ 

~° - O valor mínimo da parcela será de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
para pessoa física e R$ 2.00,00 (duzentos reais) para pessoa jurídica. 

~ 2° -Somente praduzirão efeitos o pedido de parcelamento com o 
correspondente pagamento da primeira parcela; fazendo jus o contribuinte 
á Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 c/c art. 151, 
arr~bcs do CTN, desde que não seja constatada a existência de outros débitos. 

3° - Será peru ~itido r;~~ (um¡ podido do pa►rceiamonto por ano-
oaloe~dário. 

~° -Serão admitidos reparcelamentos de débitos constantes de 
parcelamento em cursa, podendo ser incluídos novos débitos, concedendo-se novo 
prazo observado o limite de que trata o 3°. 

Art. 5° ~- O não pagamento de até três parcelas implicará na perda do 
benefício do parcelamento, a exclusão do contribuinte do programa e na 
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, além da 
pronta execução fiscal e protesta extrajudicial, incorporando-se no montante não 
pago os acréscimos legais na forma da legislação aplicável. 

(parágrafo Ünico — O parcelamentc efetuado pela contri 
interruptiva de prescrição, nas terrnos do art. 17~, parágrafo únic 
Código Tributário Naciol.ai. 

Arf. fia° -Tratando-se de débitos triburários inscritas 
objeto de ação executiva, o pedido de parceiarnento deverá ser 
comprovantes de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a e 
quitação do parcelamento. 

ida ativ 
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Art. 7° - O atraso no pagamento de qualquer parcela ~ p 
acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1 % (um por cento) ao 
fração e multa de 10% (dez por c~=r~rto). 
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Sec. '~~.un. 
L)~^n^~~ 

Art. $° - A adesão ao parcelamento previsto no Ari. 4° da presente L 
implica em: 

l -- confissão irrevogáve{ e irretratável dos débitos tributários 
contemplados no parcelamento; 

ii — aceitarão plena e irretratável de Podas as condições estabelecidas 
na presente Lei; 

iii —desistência expressa e irretratável de Ação Judicial quando 0 
débito incluído no parcelamento estiver sub judice, ou desistêncía irretratável da 
reclamação ou recurso administrativo acaso interposto; 

IV — na ciência das executivos fiscais e respectivos valores nas 
hipóteses de ações de execução fiscal pendente; 

Art, 9° - Ao assinar o termo de parcelamento assurr~e o contribuinte o 
dever de cumpri-lo na integraiidade, podendo ser excluído nas seguintes hipóteses, 
mediante atos da Secretaria Municipal de Fazenda: 

i — inobservârn;,ia de qualquer das condições estabelecidas nesta Lei 
ou erm regulamento; 

ii —falta de pagamento de três parcelas consecutivas; 
ili —apuração, pela Secretaria. Municipal de Fazenda, da prática de 

qualquer ato doloso ou fraudulento que possa subtrair do erário municipal, no todo 
ou em parte, Tributo que deveria recolher na condição de contribuinte ou 
responsável; 

iV —transferência de qualquer título de imóveis cujos débitos já se 
encontrarr~ parcelados. 

Art. ~ (3 - t? parceiamerto não aicaR~ça dóbitos reiati~ros ao imposto 
sobre ~ ransmissão de Bens i~r,ó~~~eis — iTBI. 

~.rt. ~ 1 a Cus vencimentos acima mencionados poderão ser alterados 
i?~ediante i~erreto do Executiva Municipal. 

Art. ~~ - Esta ~.ei entrará em vi.or na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em cantr~ :~ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifica-se para devidos fins de direito e para que sirva de 

documento hábil, que esta Secretaria Municipal de Administração fez a 

publicação no mural da sede da Prefeitura de Redenção, Estado do Pará, na 

data de 11/03/2019, às 08h25 da seguinte Leì Municipal: 

LEI MUNICIPAL N° 755/2019 - DE 11/03/2019 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONCEDER DESCONTO NO 
PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA E 
FUNCIONAMENTO, E IPTU 2019, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A publicação foi realizada em conformidade com o artigo 74 

da Lei Orgânica do Município. 

Declaro para os devidos fins que o mural desta Prefeitura é 

o meio oficial de publicação de Leis e demais atos da Prefeitura Municipal de 

Redenção-PA. 

Redenção-PA, aos 11 dias de março de 2019. 
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