
 

 

 

AUTÓGRAFO N.º 4307/2022 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2022 do Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Parcelamento Incentivado ou à vista para 
2022-PPI 2022-, destinado a promover a regularização dos débitos referidos 

nesta Lei, decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou 
não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de 
fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, inclusive aqueles objetos 

de acordo de parcelamento anterior não cumprido pelo contribuinte. 
 

Parágrafo único.  Os incentivos de que trata esta Lei não se aplicam ao crédito: 
 
I – De imóvel que esteja em processo de arrecadação por abandono, sujeito à 

arrecadação pelo Município, em conformidade com o disposto no art. 1.276 da 
Código Civil e art. 64 da Lei Federal nº 13.465/2017;  

 
II- obrigações de natureza contratual; 
 

III-Decorrente de multa por infração à legislação de trânsito e à legislação 
ambiental; 

 
IV- Decorrente de multa e ressarcimento aplicado pelo Tribunal de Contas do 
Estado ou da União; 

 
V- Relativo aos tributos retidos na fonte e não recolhidos à Fazenda Pública 

Municipal; 
 

VI- Decorrente de ação judicial e processo administrativo com decisão 
definitiva/trânsito em julgado. 
 

Art. 2º. O ingresso no PPI 2022 dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante 
requerimento, que poderá ser realizado até o último dia útil do terceiro mês 

subsequente à publicação desta Lei. 
 
Art. 3º. O sujeito passivo poderá proceder ao pagamento do débito consolidado 

incluído no PPI 2022, com todos os encargos administrativos e judiciais cabíveis, 
com os descontos concedidos na conformidade do art. 4º desta Lei: 

 

“INSTITUI O PROGRAMA DE PARCELAMENTO 
INCENTIVADO DE 2022-PPI 2022-, 

AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
TRIBUTÁRIA NAS HIPÓTESES QUE 

ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”: 

Lei n.º 

Clicksign 5a6d65e9-140c-49e9-b389-52bccfd9b7ad



 

 

 

I - em parcela única e à vista; ou 
II - em até 10 (dez) ou 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 

hipótese em que o valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será 
acrescido de atualização monetária, calculados a partir do mês subsequente ao 

da formalização até o mês anterior ao do pagamento, e com juros de mora de 
1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo 
efetuado. 

 
§ 1º. Nenhuma parcela poderá ser inferior a: 

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) para as pessoas físicas; 
II - R$ 100,00 (cem reais) para as pessoas jurídicas. 
 

§ 2º. Poderão ser transferidos para o PPI 2022 os débitos tributários ou não 
tributários remanescentes de parcelamentos em andamento, celebrados na 

conformidade da Lei Complementar nº 01/2015, de 16 de janeiro de 2015. 
 
Art. 4º. O crédito tributário consolidado nos termos desta Lei, poderá ser pago 

nas seguintes condições: 
I - para pagamento incentivado integral e à vista: 

a) redução de 100% (cem por cento) dos juros de mora e 100% (cem por cento) 
das multas, com vencimento para o 10º (décimo) dia útil contado da data da 

emissão do boleto. 
 
II - para pagamento incentivado parcelado: 

 
a) redução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos juros de mora e 90% 

(noventa por cento) sobre o valor das multas moratórias, dividido em até 10 
(dez) parcelas, com vencimento da primeira parcela para o 10º (décimo) dia útil 
contado da data da emissão do boleto e as demais para o décimo dia útil dos 

meses subsequentes; 
 

b) redução de 70% (setenta por cento) dos juros de mora e 90% (noventa por 
cento) sobre o valor das multas moratórias, dividido em até 60 (sessenta) 
parcelas, com vencimento da primeira parcela para 10º (décimo) dia útil contado 

da data da emissão do boleto e as demais para o décimo dia útil dos meses 
subsequentes. 

 
§ 1º O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará cobrança da multa 
moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, 

sobre o valor da parcela devida e não paga, até o limite de 20% (vinte por 
cento). 

 
§ 2º As parcelas poderão ser pagas antecipadamente, observando-se sempre a 
ordem decrescente de seus prazos de vencimento, não se alterando, neste caso, 

nenhuma condição original do parcelamento. 
 

 Art. 5º. O ingresso no PPI 2022 impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e 
irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão 
irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, com 

reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, 

Clicksign 5a6d65e9-140c-49e9-b389-52bccfd9b7ad



 

 

 

produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código 
Tributário Nacional e no art. 202, inciso VI, do Código Civil. 

 
Art. 6º. A homologação do ingresso no PPI 2022 dar-se-á no momento do 

pagamento da parcela única ou da primeira parcela, após a conferencia de seu 
ingresso nos cofres públicos. 
 

Art. 7º. O não pagamento da parcela única em até 30 dias de seu vencimento 
ou de qualquer parcela em até 60 (sessenta) dias do seu vencimento, implica o 

cancelamento automático do PPI 2022. 
 
Art. 8º. A exclusão do PPI 2022 implicará a perda de todos os benefícios desta 

Lei, acarretando a exigibilidade dos débitos originais, com os acréscimos 
previstos na legislação municipal, descontados os valores pagos, e a imediata 

inscrição dos valores remanescentes em Dívida Ativa, ajuizamento ou 
prosseguimento da execução fiscal, efetivação do protesto extrajudicial do título 
executivo e adoção de todas as demais medidas legais de cobrança do crédito 

colocadas à disposição do Município credor. 
 

Art. 9º. O PPI 2022 não configura a novação prevista no art. 360, inciso I, do 
Código Civil. 

 
Art. 10. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas 
disposições desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início 

de sua vigência. 
 

Art. 11. A formalização do pedido de ingresso no PPI 2022 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 interpostos no âmbito administrativo, além da 

comprovação de recolhimento de ônus da sucumbência porventura devidos, 
conforme dispuser o regulamento. 
 

§ 1º Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o 
devedor concordará com a suspensão do processo de execução, pelo prazo do 

parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se ao estabelecido no art. 922 do 
Código de Processo Civil. 
 

§ 2º Na liquidação integral do parcelamento ou pagamento à vista, o Município 
informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 
 
§ 3º Os depósitos judiciais efetivados em garantia do juízo somente poderão ser 

levantados para pagamento do débito, calculado na conformidade desta Lei, 
permanecendo no Programa o saldo do débito que eventualmente remanescer. 

 
Art. 12. O Poder Executivo poderá reabrir, até o final do exercício de 2022, 
mediante decreto, o prazo para formalização do pedido de ingresso no referido 

Programa. 
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Art. 13. Aprova o modelo de Termo de Confissão de Débito Tributário ou Não 

Tributário constante do Anexo I desta Lei Complementar. 
 

Art. 14. A renúncia de receita, decorrente do desconto de que trata o artigo 4º 
desta lei, será considerada na estimativa da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 
4747 com vigência para o exercício de 2022, valor de R$ 1.105.128,61, ficando 

respectivamente alterados os anexos denominados demonstrativos VII, 
“Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita”. 

 
Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Jardinópolis, 07 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos sete dias do mês de junho de 2022.  
 
 

 
 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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