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homologação do acordo está condicionada a entrega no setor de execução fiscal do Município 
do comprovante de recolhimento. 
§ 4º - Em janeiro de cada ano o saldo devedor do parcelamento será atualizado pelo índice 
IPCA acumulado. 
  ARTIGO 2º - Nos casos de parcelamento(s) e reparcelamento(s) já 
concretizado(s) com arrimo na Lei Complementar nº 161, de 14 de dezembro de 2007, com 
suas alterações posteriores e/ou por força de Lei Complementar específica, decorrentes(s) de 
débito(s) ajuizado(s) ou não, ocorrendo provocação por parte do contribuinte, o Programa de 
Valorização ao Bom Contribuinte poderá ainda ser aplicada sobre a(s) parcela (s) ainda não 
liquidada (s). 
§ 1º - Fica vedada qualquer compensação ou restituição de valor(es) pago(s) a título de 
multas e juros de mora efetuado(s) por parcelamento(s) ou reparcelamento(s) já acordado(s). 
§ 2º - A anistia de multas e juros de mora deverá ser aplicada também ao(s) parcelamento(s) 
e/ou reparcelamento(s) já homologado(s). 
  ARTIGO 3º - Os pagamentos poderão ser efetuados em qualquer banco 
conveniado. 
  ARTIGO 4º - Fica permitido a reativação de parcelamento(s) e/ou 
reparcelamento(s) que se encontrem com sua(s) prestação(ões) em atraso por prazo não 
superior a 90 (noventa) dias, devendo o contribuinte quitar as parcelas inadimplentes na  
forma a que refere as alíneas do § 2° do artigo 1º desta Lei. 
  ARTIGO 5º - O parcelamento somente se efetivará com o pagamento da 
primeira parcela, no prazo e nos valores estipulados. 
§ 1º - A formalização do pedido de ingresso no Programa de Valorização ao Bom Contribuinte 
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos, ficando condicionada à desistência de 
eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se 
fundam, nos autos judiciais respectivos e da desistência de eventuais impugnações, defesas e 
recursos apresentados no âmbito administrativo, além da comprovação de recolhimento de 
custas e encargos porventura devidos; 
a) Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução. 
b) No caso do § 1º deste artigo, liquidado o parcelamento nos termos desta lei, o Município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção, com fundamento na legislação vigente. 
c) Os depósitos judiciais efetivados em garantia do juízo somente poderão ser levantados pelo autor da demanda para pagamento do débito. 


