ETE~mRO DE2005.
iza o Executivo Municipal a conceder Anistia
eJUrosemulta paratodos osTributos Municipais
referente aos exercícios de 2002, 2003 e 2004,
até adata de 31 dd
eezembro de 2005.
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FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e

oaseguinte

Lei:

Artigo 1°- Ficao
Executivo Municipal autorizado a conceder Anistia
s e multa ao contribuinte que efetuar o pagamento de todos os Tributos
'pais, inscritos em dívida ativa, referentes aos exercícios de 20022,003 e 2004,
e que o pagamento seja efetuado integralmente até a data de 31 de dezembro de
5,ounaseguinte conformidade:
a) débitos no montante de até 50 (cinqüenta) U.F.Ms em parcela
únicaaté odia 31/12/2005;
b) débitos de montante acima de 50 (cinqüenta) e até 100 (cem)
U.F.Ms1emduasparcelas;
c) débitos de montante acima de 100 (cem) e até 150 (cento e
cinqüenta) U.F.Ms,ematétrês

parcelas;

d) débitos de montante acima de 150 (cento e cinqüenta) e até 200
(duzentos) U.F.Ms,ematétrês

parcelas;

§ Único - O Executivo irá elaborar o calendário dos prazos de
encimentos das parcelas citadas no caput do artigo. Respeitando-se o prazo final de
31/12/2005.
Artigo 20 - A inadimplência de qualquer parcela rompe o acordo
rado, com a cobrança de débito remanescente devidamente corrigida
etariamente, acrescidodejuros emulta.
pelobenefíciodaanistia
prevista no
Artigo 3-0 Não
serãoabrangidos
2-::g0 10, os parcelamentos de débitos inscritos na dívida ativa, cujos acordos foram
dosemdata anterior à presente Lei.
divulgação daanistia à população,
Artigo 40 - Devseerárdadaampla
-:c...:sivecom o envio decorrespondência aoscontribuintes inadimplentes, cujos débitos
-e&:e
inscritos nadívidaativa.
receberam seus carnês de
efeitura, localizado ce
e

3ê-c""c - SP.
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Prefeitura :NLunicipa[ de(]3anana[

HistóricaeEcológicadoEstadod

Estância
ValeHistórico

Artigo 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se asdisposiçõesemcontrário.
Municipal

Prefeitura
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