
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993) “PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS”  
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)  

CNPJ 46.638.714/0001-20 
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000  

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br 
 

LEI  COMPLEMENTAR  Nº  367,  DE  16  DE  MARÇO  DE  2021. 
“Dispõe sobre o programa de valorização ao bom 
contribuinte e de reparcelamento de débitos inscritos em 
dívida ativa, e dá outras providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, Faz 
Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei 
complementar: 
 
                           ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o 
Programa de Valorização ao Bom Contribuinte – PVBC para quitação integral de quaisquer 
tributos inscritos ou não em dívida ativa, destinado a valorizar o (s) contribuinte (s) 
proprietário (s) ou possuidor (es) legal de imóvel (eis), e ao (s) inscrito (s) no cadastro 
imobiliário e mobiliário municipal, e ainda ao(s) devedor(es) sob qualquer ou quaisquer título 
(s). 
§ 1º - O Programa de Valorização ao Bom Contribuinte – PVBC, instituído por esta lei, alcança 
todos os débitos existentes até 31 de dezembro de 2020, atualizados monetariamente, bem 
como acréscimos legais relativos a multas e juros de mora, multas por infrações e demais 
encargos determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos 
respectivos fatos geradores, em qualquer fase de cobrança, inclusive parcelamento firmado 
até a data da publicação desta Lei Complementar, concedido sob outras modalidades, sendo 
atualizados até a data da adesão a esta forma excepcional de pagamento. 
§ 2° - O débito consolidado na forma do § 1°, inclusive parcelamento e reparcelamento 
firmado antes da publicação desta Lei Complementar, poderá ser pago à vista ou da seguinte 
forma:  

a) Em pagamento único, com abatimento de 100% (cem por cento) de multas e juros de 
mora, para débitos vencidos existentes até o exercício de 2020, atualizado 
monetariamente, desde que realizada até o dia 23 de dezembro de 2021; 
 

b) Em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com abatimento de 100% 
(cem por cento) de multas e juros de mora, para débitos vencidos existentes até 
o exercício de 2020, atualizado monetariamente, cujo valor monetário não seja 
inferior a R$ 100,00 (cem reais), desde que realizada até o dia 23 de dezembro de 
2021. 
 

§ 3º – Fica(m) o(s) contribuinte(s) obrigado(s) ao recolhimento das custas e despesas 
processuais em se tratando de débito(s) objeto de cobrança judicial, bem como, a 


