ESTADODO RIO GRANDEDO NORTE
MUNICÍPIODE SÂOGONÇALODO AMARANTE
LEI 1.601,
DE 04 DE NOVEMBRODE 2016.
Dispõesobreo Programa"Mutirão da Conciliação",
que concededescontosna regularrzação
de dívidas
tributáriascom o Município de São Gonçalo do
Amarante/RNe dá outrasorovidências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN NO
usodesuaatribuição
legalprevistano art.45, $1",IV, daLei Orgânica
do Município,
FAZ SABER que a CâmaraMunicipal aprovoue eu sancionoa seguinteLei:
Art. 1o.Fica instituído o Programa"Mutirão da Conciliação" - PMC, destinadoa
promovera regularização
dos créditosfiscaisvencidosaté31 de dezembrode 2015.
$1" O PMC será executado pela SecretariaMunicipal de Tributação e pela
ProcuradoriaGeral do Município, na forma do Regulamento.
$2'A admissãoao PMC se dará por opção do Contribuinte,podendo ser
fonnalizadoaté 60 (sessenta)dias, contadosda RegulamentaçãodestaLei.
$3" A consolidação dos créditos tributários alcançadospelo PMC, abrangerá
todos aquelesexistentesem nome do Contribuinte ou responsávelna forma da Lei,
constituídos ou não, inscritos ou não ern Dívida Ativa, ajuizados ou não, com
nos
exigibilidadesuspensaou não, bem conÌo os acréscimosmoratóriosdeterminados
termosda legislaçãopefiinente e ainda aquelesobjeto de parcelamêntosem cuÍso.
$4' O crédito tributário objeto de parcelamento,após consolidado,sujeitar-se-áa
variação mensal de 1% (um por cento), além da atuahzaçãomonetaria anual pelo
Índice de Pregosao ConsumidorAmplo Especial- IPCA-E/IBGE ou outro que venha
a substituí-lo, vedado qualquer outro acróscimo, salvo nos casos de aÍaso no
pagamento.
Art. 2o. Fica o Poder Executivo attorizado a concederdescontosde até 100%o
(cem por cento) nos juros e multas, para reguLarizaçãode dívidas tributárias do
Imposto Sobre a PropriedadePredial e Territoriai Urbana - IPTU, Imposto Sobre
Serviçosde QualquerNatureza- ISS e Taxa Pela Coleta e Destinaçãode Resíduos
Só1idos- TLP, no âmbito do Programa "Mutirão da Conciliação", desde que pago
integralmenteno prazo do $2odo artigo 1' destaLei.
$1" Nos casosexcepcionais,em que o contribuinte demonstrena Audiência de
Conciliação Fiscal a impossibilidade do pagamentoda parcela única na ocasiãoda
data do acordo, ficará facultado ao Procuradordo Município attorizar o parcelamento
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em até 04 (quatro) parcelas,com os descontosde 100% (cem por cento) nos juros e
multa.
$2" E da competênciado Procuradordo Município promoveí a inclusãoem pauta
ou apresentartermo de acordo para homologaçãojudicial ou extrajudicial competente
no período previsto neste arligo, podendo incluir os valores dos honorários
advocatíciospara os casos de que trata esta lei, calculados sobre o valor da dívida
devidamenteatuaiLizada,
cabendo ao contribuinte optante arcar com a totalidade das
custasprocessuais.
$3o Fica o Procurador do Município autorizado a firmar acordo judicial,
concedidosos benefíciosprevistosnestalei.
Art. 3o. Os créditos Íiscaisjá existentesdevem ser pagos em moeda correnteou
em cheque próprio, mediante parcelamento em ate 36 (trinta e seis) meses, em
prestações
asseguintescondições:
sucessivas,
obedecendo
I - se requerido em até 06 (seis) parcelas,redução de 90oÁ(noventa por cento)
sobrejuros e rnultas;
II - se requerido em mais de 06 (seis) até 12 (doze) parcelas,redução de 75%o
(setentae cinco por cento) sobrejuros e multas;
III - se requerido em mais de 12 (doze) aÍé24 (vinte e quatro) parcelas,redução
de 50% (cinquentapor cento) sobrejuros e muÌtas.
IV - se requerido em mais de 24 (vinte e quatro) aÍé 36 (lrirúa e seis) parcelas,
reduçàode 40oÁ(quarentapor cento).
Parágrafoúnico. O valor da parcelanão poderáser inferior a R$ 100,00(cem
reais).
Art. 4'. A opçãopelo parcelamentoimplica:
I - conÍìssãoirrevogáve1e irretratávelde dívida;
II - renúncia a quaisquerdefesasou reculsos administrativosou judiciais, bem
dosjá interpostos;
comoda desistência
III - aceitaçãoirretratável de todas as condições estabelecidaspela secretaria
Municipal de Tributação e pela Procuradoriado Município.
a
$1" Relativamente ao inciso II deste artigo, o Contribuinte de comprovar
protocolizaçãodo pedido de desistênciada ação,na esferajudicial, e o pagamentodas
judiciaisrespectivas,
se for o caso'
despesas
$2" Sãorequisitosindispensáveisà formalizaçãodo pedido:
I - requerimentopadronizadoassinadopelo devedor ou seu lepresentante,com
poderesespeciais,nos termos da Lei, juntando-seo respectivoinstrumento;

II - documentoquecomproveo recolhimentodaprimeiraparceÌa;
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III - documentoque permitaidentificaros responsáveis
pela representação
da
empresa,
nasdívidasrelativasà pessoajurídica;
IV cópiade documentode identifìcação,
noscasosde dívidasrelativasà pessoa
fisica.
Art. 5o.O parcelarnento
seráautomaticamente
cancelado:
I - pelainobservância
de quaisquerdasexigências
estabelecidas
nestaLei;
II emcasodeinadirnplência:
a) por 03 (três)mesesconsecutivos
ou 06 (seis)mesesalternados,
o queprimeiro
ocoffer,relativoàsparcelas
do PMC;
b) referenteaos tributosmunicipaiscom vencimentoapós3l de dezembrode
20t5.
$1' A rescisãodo acordocelebradonos termosdo PMC implicarána imediata
exigibilidadeda totalidade do crédito confessadoe ainda não pago, além dos
acréscimoslegaisna forma da legislaçãoaplicávelà épocada ocorrênciados fatos
geradores,acrescidodos valores das parcelasrelativas às dispensase reduções
admitidasno art.4o,devendoo processo,
sefor o caso,serremetido,no prazomáximo
de 30 (trinta)dias,parainscriçãona Dívida Ativa do Município e início da respectiva
execução
fiscal.
$2'A rescisãoa que se refereo parágrafoanteriorproduzirâseusefeitosdepois
de cientificadoo contribuinte.
$3" Da decisãoque excluir o optantepelo PMC, caberárecurso,com efeito
suspensivo,
ao SecretárioMunicipalde Tributação,no pÍazo de 10 (dez)dias,quese
pronunciará
em05 (cinco)dias.
$4" Para fins do disposto no inciso Il do caput deste artigo, não serão
considerados
os atrasosno pagamento
iníerioresa 30 (trinta)dias.
Art. 6". Fica o PoderExecutivoautorizadoa concederdescontosde até25%o
(vintee cincopor cento)noscréditostributáriosdo LnpostoSobrea Transmissão
Inter
Vivos de BensLnóveis ITIV, noscasosde regularização
uma
fundiária,obedecidas
dasseguintes
condições:
I - que o irnóvel objeto da exaçãotenhasido adquiridoa pelo menos06 (seis)
meses,devidamente
comprovado,
na formadisciplinadaem Regulamento;
II que o imóvel seja objeto de Contratode Promessade Comprae Venda,
registrado
no Cartóriocompetente.
poderátambémparcelaro ITIV em até 06 (seis)parceÌas,
$1" O contribuinte
desdequeobedecidas
estabelecidas
nestealtigo.
ascondições
o descontof,rcarálimitado a 5% (cincopor cento
$2oNo casode parcelamento
do valor do créditotributário.
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$3oTratando-sede parcelamento,a Certidão de Quitação do ITIV somenteserá
expedidaapóso pagamentototal do créditotributárioparcelado.
$4" O benefício de que ÍraÍa o caput deste artigo será concedido desde que o
interessadorequeirano prazo de até 60 (sessenta)dias da RegulamentaçãodestaLei.
Ãrt. 7o, Os benefícios previstos na presente lei não se aplicam aos créditos
constituídosem razáo da prítïicade crime contra a ordem tributária, bem como aqueles
decorrentesde substituiçãotributaria ou optantesdo Regime Especial Unificado de
Arecadação de Tributos e Contribuiçõesdevidospelas MicroempÍesase Empresasde
PequenoPorte - SIMPLES NACIONAL e do Sisternade Recolhimento em Valores
FixosMensaisdos Tributosabrangidos
pelo SimplesNacional(SIMED.
Art. 8o,Esta Lei entra em vigor na data de suapublicação.
Art. 9o.Revogam-seas disposiçõesem contriário.

SãoGonçalodo AmaranteiRN,
04 denovembrode2016.
e 128odaRepública.
195"daIndependência

JAIME C

DOS SANTOS
cipal
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SecretáriMunicipalde Tributação
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