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LEI N° 715/2015, 18 DE NOVEMBRO DE 2015. 

"Institui o Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal de Créditos da 
Fazenda Municipal, altera os artigos 279 a 
283 da Lei n ° 387 de 14 de dezembro de 
2009 e dá outras providências." 

O PREFEITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município, 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 °- O crédito da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não, com fato 
gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2014, inscrito ou não em Dívida Ativa, ajuizada ou 
não, excepcionalmente, poderá ser pago, atualizado monetariamente, com dispensa integral ou 
parcial, dos encargos devidos relativos à multa de mora, aos juros de mora, honorários 
advocatícios e, quando for o caso, à multa de infração, para pagamento à vista e/ou parcelado 
em até 04 (quatro) parcelas mensais ou 12 (doze) parcelas mensais para valores acima de 300 
mil reais, na forma e nos percentuais indicados nesta Lei. 

Parágrafo único. A adesão do parcelamento que trata esta lei poderá ser realizada até 22 de 
Dezembro e o pagamento da primeira parcela ou única, deverá ocorrer até 29 de Dezembro de 
2015. 

Art. 2° - Ficam reduzidas as incidências das multas, juros de mora e honorários advocatícios 
sobre créditos tributários, inscritos ou não em dívida ativa, nas seguintes condições: 

I - de 100% (cem por cento) da multa de mora, juros de mora, honorários advocatícios e 
multa de infração se couber, para pagamento à vista. 

II - de 90% (noventa por cento) da multa de mora, juros de mora, honorários advocatícios e 
multa de infração se couber, para parcelamento em duas parcelas. 

III - de 80% (oitenta por cento) da multa de mora, juros de mora, honorários advocatícios e 
multa de infração se couber, para parcelamento em três parcelas. 

IV - de 50% (cinquenta por cento) da multa de mora, juros de mora, honorários advocatícios 
e multa de infração se couber, para parcelamentos em até doze parcelas, desde que o valor 
original do passivo seja superior à R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
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Parágrafo Único: O contribuinte que optar pelas condições do inciso IV, obrigar-se-á pelo 
pagamento no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total do débito no ato de adesão do 
parcelamento. 

Art. 30 
- As disposições do artigo anterior aplicam-se aos contribuintes que celebraram 

parcelamentos antes da vigência desta lei, desde que estejam adimplentes com parcelas 
vencidas do referido parcelamento. 

Art. 40 
- A Constituição do parcelamento fica sujeita a assinatura do contribuinte no Termo 

de Parcelamento e Confissão de Débitos. 

Parágrafo Único: - A constituição do parcelamento nos moldes do art. 2°, IV, condiciona-se 
ao cumprimento da obrigação do Parágrafo único do respectivo artigo. 

Art. 5°- Para os débitos já ajuizados, fica o contribuinte obrigado ao pagamento das custas 
judiciais incidentes sobre o processo de execução, antes de formalizado o parcelamento ou 
disponibilizado o DAM para quitação total. 

Art. 60  - A dispensa dos encargos decorrentes da mora previstas nessa Lei não autoriza 
restituição ou compensação de importâncias já pagas. 

§ 10 
- O valor de cada parcela não poderá ser inferior a: 

1 - R$ 50,00 (cinquenta reais), quando se tratar de dívida de pessoa física relativa ao IPTU e 
Taxas; 

II - R$ 80,00 (oitenta reais), quando se tratar de dívida de pessoa jurídica relativa ao IPTU e 
Taxas; 

III - R$ 100,00 (cem reais), quando se tratar de dívida de pessoa jurídica relativa aos demais 
tributos. 

§ 21  - As condições de parcelamento definidas nesta Lei aplicam-se exclusivamente ao 
presente Programa de Incentivo à Regularização Fiscal de Créditos da Fazenda Municipal. 

Art. 70 
- A opção pelo parcelamento previsto na presente Lei sujeitará o contribuinte ou 

terceiro interessado a: 

1 - confissão irrevogável e irretratável de todo o débito a ser parcelado; 

II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei; 

III - desistência de impugnações administrativas ou judiciais relativas ao crédito. 

Art. 8° - O contribuinte que optar pelo parcelamento previsto nesta Lei será dele excluído em 
caso de: 
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1 - Inadimplemento por mais 2 meses as parcelas do crédito relativo ao objeto da adesão ao 
presente programa; 

II - decretação de falência ou insolvência civil, extinção pela liquidação ou cisão de pessoa 
jurídica; 

III - prática de qualquer procedimento tendente à sonegação fiscal, devidamente comprovada. 

§ 1 0  - A exclusão, prevista no caput do presente artigo implicará no restabelecimento dos 
valores e condições anteriores do crédito, deduzidos os pagamentos efetuados até a data do 
cancelamento, ensejando a inscrição do saldo remanescente em dívida ativa caso o crédito já 
não esteja inscrito; a sua execução, em caso de estar inscrito, ou o prosseguimento da 
execução na hipótese de já se encontrar ajuizada. 

§ 2° - Na hipótese do inciso 1, deste artigo, a exclusão só produzirá efeito a partir do mês 
subseqüente aquele que for cientificado o contribuinte. 

§ 3° - Na hipótese do inciso II, deste artigo, a exclusão dar-se-á na data do trânsito em 
julgado da decisão judicial. 

§ 4° - A exclusão prevista no presente artigo acontecerá mediante ato do Titular da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

Art. 9° - Aplica-se no que couber, ao parcelamento concedido nos termos desta Lei, as 
normas constantes no Código Tributário do Município de Luis Eduardo e seus decretos 
regulamentadores. 

Art. 10 - Tratando-se de débito de execução fiscal, já com penhora ou arresto de bens 
efetivados nos autos, ou com outra garantia, nos termos da Lei Federal n° 6.830, de setembro 
de 1980, a concessão de parcelamento fica condicionada à manutenção da mencionada 
garantia, mediante a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo. 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato com instituições financeiras 
para a prestação de serviço de cobrança e recebimento de créditos tributários, através de 
boletos bancários ou outros meios usualmente utilizados. 

Art. 12. Ficam alterados os artigos 279 a 283 da Lei n° 387 de 14 de dezembro de 2009, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 279. A cobrança de dívida ativa será feita Procuradoria Geral do Município por 
via: 

1 - amigável, acrescida de honorários advocatícios de 10% (dez por cento); 

II - extrajudicialmente, acrescida de honorários advocatícios de 10% (dez por cento); 

III - judicialmente acrescida de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). 
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Art. 280. A cobrança amigável será feita no prazo de 30 (trinta dias) a contar da 
respectiva inscrição. 

§ 1° O contribuinte terá o prazo 30 (trinta) dias para quitar o débito, a contar da data 
do recebimento da intimação da cobrança amigável. 

§ 21  Decorrido o prazo de cobrança amigável, sem a quitação do débito, poderá o 
Município levar a protesto a Certidão da Dívida Ativa, na forma e para os fins 
previstos em lei, sem prejuízo do ajuizamento da execução fiscal respectiva. 

Art. 281. Poderá o Chefe do Poder Executivo estabelecer valor mínimo de crédito 
tributário a ser cobrado judicialmente ou extrajudicialmente. 

Art. 282. As certidões de inscrição da dívida ativa, referentes a débitos cujo valor seja 
inferior a esse limite, serão cobradas conjuntamente com outros débitos do mesmo 
contribuinte, numa mesma execução. 

Art. 283. Nenhum débito inscrito poderá ser recebido sem que o devedor pague, ao 
mesmo tempo, os acréscimos legais, inclusive os pertinentes à dívida ativa, contados 
até a data de pagamento do débito." 

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 18 de Novembro de 2015. 

TO SANTA CRUZ FILH 
FEITO MUNICIPAL 


