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DE LEI N.o OS/2008
04/04/2008

Autoriza o Parcelamento em
até 36 vezes dos débitos
tributários ou não inscritos em
dívida ativa do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO OESTE,Estado do Paraná,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal. sanciono a seguinte,

L E I:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar em até 36
(trinta e seis)vezes os débitos tributários ou não tributários, vencidos até 31
de dezembro de 2007, constituídos ou não, inscritos ou não inscritos em
dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensaou não.

Art. 2° O valor da parcela não pode ser inferior a R$80,00 (noventa reais).
Parágrafo único- Aos contribuintes com renda famJ1iasde até um salário, o
valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 40,00 (quarenta reais)

Art. 3° O pedido de parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte
ou seu representante legal através de petição, onde deverá constar,
obrigatoriamente, o nome do contribuinte, endereço, origem da dívida, o
valor do débito e o número de parcelas pretendidas .

Parágrafo único. Tratando-se de créditos inscritosem dívida ativa ajuizada,
a dívida será constituída de todas as custas processuais incidentes.

Art. 4° Os contribuintes com débitos tributários já parcelados não poderão
aderir ao REFIME.

Art. 5° A decisão sobre pedido de parcelamento é de competência do
Secretário Municipal de Finanças.

Art. 6° Deferido o pedido, o contribuinte deverá apresentar os seguintes
documentos, quando da assinatura do Termode Acordo de Parcelamento:
I - prova da quitação da primeira parcela;

11 - prova da quitação das custas processuais, caso o çrédito já estiver
ajuizado;
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Art. 7° O indeferimento do pedido de parcelamento será comunicado ao
contribuinte pessoalmente ou através de Aviso de Recebimento (AR).no
endereço indicado pelo contribuinte por ocasião do pedido.

Art. 8° O não comparecimento do contribuinte, em 30 (trinta) dias após o
pedido de parcelamento, ensejará na sua renúncia ao pedido.

Art. 9° Acarretará a rescisão automática do parcelamento a falta de
pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas, ensejando o vencimento
antecipado das parcelas vincendas.

Parágrafo único. O Parcelamento não anistia multa nem juros.

Art. 10. Fica excluído do Programa de Recuperação Fiscaldo Município, o
Imposto sobre Transferênciade BensImóveis (I.T.B.I).

• Art. 11. O Executivo fica autorizado a expedir as instruções necessáriasao
cumprimento desta Lei,através de Decreto.

Art. 12. O prazo para adesão ao REFIMEencerra-se em 180 (cento e
oitenta) dias a contar da publicação desta Lei, podendo ser prorrogado
pelo ExecutivoMunicipal, através de Decreto.

Art. 13. EstaLei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçõesem contrário.
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