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DECRETO  Nº 1.023  DE  07 DE JANEIRO DE  2016. 

  

      

 

    “AUTORIZA O PARCELAMENTO 

ESPECIAL POR PRAZO DETERMINADO 

DE QUALQUER CREDITO TRIBUTÁRIO E 

NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDOS,  INSCRITO 

OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS”. 

 

 

 

                     JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA, brasileiro, casado, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 17.187.438 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 077.455.138-04,  

domiciliado e residente  no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito  Municipal, 

no uso de suas atribuições legais; 

 

 

       DECRETA: 

     

 

Art. 1º Visando a possibilidade de pagamento de  débitos tributários, fica  o Poder   

Executivo autorizado a conceder o parcelamento especial por prazo determinado de qualquer  

créditos tributários e não tributários  vencidos, inscritos ou não em divida ativa, de acordo 

com artigo 305 da Lei Complementar nº 001/2005 – Código Tributário do Município de 

Miracatu  Estado de São Paulo,  na forma  que  especifica: 

 

Art.  2º  Poderá ser parcelado,  a requerimento do contribuinte,  o crédito tributário 

e fiscal,  não quitado até  o  seu vencimento,  que:  

a) - inscrito ou não em Dívida Ativa,  ainda que  ajuizada a sua cobrança,  com ou 

sem trânsito em julgado;  

b) - tenha sido objeto de notificação ou autuação; 

c)  - denunciado espontaneamente pelo contribuinte. 

  

Art. 3º   O parcelamento de crédito tributário e  fiscal,  quando ajuizado,  deverá ser 

precedido do pagamento das  custas e honorários advocatícios;  

 

 Parágrafo Único -  Deferido o parcelamento,   o  Procurador Geral do Município 

autorizará a suspensão  da  ação  de  execução fiscal,  enquanto estiver sendo cumprido o 

parcelamento.  

  

   Art. 4º Fica atribuída, ao Diretor de Finanças e Planejamento, diretamente ao 

responsável pela área fazendária,  a competência para despachar os pedidos de parcelamento.  

 

  Art.  5º O Parcelamento especial poderá ser concedido, a  critério da autoridade 

competente,  em até  60 (sessenta)  parcelas  mensais, conforme itens abaixo relacionados, 

sendo que o valor de cada parcela,  expresso  em  moeda corrente,  corresponderá ao valor 

total do crédito,  dividido pelo   número   de   parcelas concedidas,  sujeitando-se,  ainda,  à 

 atualização,  segundo a variação do Indice Geral de Preços do Mercado- IGPM, a partir da 

inscrição em divida ativa,  ou outro índice que venha a substituí-la  em caso de extinção. 
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a)  Debitos ate o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) poderá ser parcelado em ate 36           

(trinta e seis) parcelas. 

b) Debitos do valor de R$ 2.001,00 (dois mil e um reais) ate ao valor de R$ 3.000,00 (tres mil  

reais),   poderá ser parcelado ate 48 (quarenta e oito ) parcelas. 

c)  Debitos  acima do valor de  R$ 3.001 (tres mil e um reais), poderá ser parcelado ate 60 

(sessenta) parcelas. 

 

Parágrafo Único.  O valor mínimo  de  cada  parcela  não poderá ser inferior a   

R$ 30,00 (trinta reais) . 

 

 

 Art. 6º    O  parcelamento especial será concedido uma única vez, abrangendo todos 

os  débitos relativos  ao  requerente. O contribuinte que estiver  inadimplente integralmente  

ou com parcelamento já  realizado há mais de  03 (tres) meses anteriores,  poderá ter  o  

beneficio do presente Decreto.  

 

 

Art. 7º   A primeira parcela vencerá   20 (vinte)  dias após a concessão do 

parcelamento e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes. 

 

 

Art. 8º  Vencidas e não quitadas  3 (três) parcelas consecutivas,  perderá o 

contribuinte  os  benefícios  de parcelamento,  sendo procedida,  no caso de crédito não 

inscrito em Dívida Ativa,  a inscrição do remanescente para cobrança judicial.  

a) em se tratando de crédito já  inscrito  em  Dívida Ativa,  proceder-se-á a imediata 

cobrança judicial do  remanescente.  

b) em se tratando de  crédito  cuja  cobrança  esteja ajuizada e suspensa,  dar-se-á 

prosseguimento imediato à ação  de execução fiscal.  

 

 

 Art. 9º O pedido de parcelamento deverá ser formulado pelo sujeito passivo da 

obrigação tributária ou fiscal,  após a assinatura do Pedido de Parcelamento de Debito Fiscal 

protocolado na repartição competente.  

Parágrafo Único. A simples confissão da dívida,   acompanhada do seu pedido de 

parcelamento,  não configura  denúncia  espontânea.  

 

 

Art. 10  Tratando-se de parcelamento de  crédito  denunciado espontaneamente,  

referente a impostos cuja forma de lançamento seja por homologação ou declaração,  esta 

deverá ser  promovida pelo órgão competente após a quitação da última parcela.  

 

 

Art. 11  O contribuinte que estiver em acordo de parcelamento  já realizado através do 

Decreto nº 411/2011;   do Decreto  nº 507/2012,   Decreto  nº 647/2013, Decreto nº 

749/2014 e Decreto nº 907/2015,  não terá beneficio  ao presente Decreto. 

  

 

Art. 12  O  presente  parcelamento especial terá prazo determinado de 15 de janeiro de 

2016  á 30 de setembro de 2016, passando esse período, o Decreto nº 26/06 continuará em 

vigor. 
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    Art. 13  As despesas da execução do presente decreto correrão por conta dos recursos 

constantes no orçamento vigente, suplementada, se necessário. 

 

   Art. 14   Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Miracatu,  07  de  janeiro de 2016. 

 

 

 

           

                        JOÃO AMARILDO VALENTIN  DA COSTA  

                                           Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

Meire Rolim  Camargo de Oliveira 

Supervisora de Serviços Legislativos 

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal. 
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