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LEI    COMPLEMENTAR     Nº 01/2022 

=DE     07     DE     JUNHO   DE   2022=  
 

“INSTITUI O PROGRAMA DE PARCELAMENTO 

INCENTIVADO DE 2022-PPI 2022-, AUTORIZA A 
CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS 
HIPÓTESES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE 

JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE 

LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 

aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, de autoria do 
Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

 
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; 
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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: 
 

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 
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(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, 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. 
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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. 

 
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”. 
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Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

              
        Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 07 de junho de 2022. 

 
 

 

 
PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

Prefeito Municipal 
 

 
 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 07 DE JUNHO DE 

2022.  
 

 
 

                                                        
 

                                                       MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES 

                                                      Secretária da Prefeitura Municipal 
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                       (Lei Complementar nº....................) 

 

Termo de Confissão de Débito Tributário ou Não Tributário Incentivado 
nº      ______________/_________ 

 

RECONHECIMENTO DE DÉBITO-PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO OU À VISTA 
PARA 2022-PPI 2022 
 
Identificação do contribuinte: 
Nome/Razão Social     CPF/CNPJ 
Endereço 
Identificação do débito: 
Tributo ou Fato Gerador:  
Período -  
Valor do principal R$________________. 
Taxa de Inscrição R$______________________. 
Multa R$______________. 
Correção Monetária (IPCA) R$______________. 
Juros de Mora R$________________. 
Outros acréscimos legais/custas processuais (descrever)___________. 
Valor atualizado - R$ ______________. 
Valor do desconto concedido__________________. 
Valor a parcelar no boleto R$________. 
Valor de cada parcela R$_____________________. 
Vencimento da primeira parcela_________________________. 
Vencimento da última parcela___________________________. 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o CONTRIBUINTE acima qualificado na condição de devedor de 
Tributo(s) ou não Tributo Municipal(is) inscrito ou não na Dívida Ativa Municipal pela Prefeitura Municipal de Jardinópolis, neste ato 
credora, conforme resumo informativo acima, reconhece sua liquidez, certeza e exigibilidade, declarando ainda estar ciente de que 
sobre os débitos incidiram ou não multa e juros de mora e atualização monetária na forma da lei, implicando o presente na 
irrevogável e irretratável confissão do débito e a expressa renúncia ou desistência de qualquer impugnação, recurso administrativo 
ou ação judicial, nos termos da Complementar nº................... Para o débito consolidado e parcelado com desconto o contribuinte 
ou seu preposto dá como garantia hipotecária, o imóvel onde incide o tributo ou tarifas. 
 
Observação: Com a assinatura do presente Termo de Confissão de Dívida Com Desconto será conferido ao contribuinte devedor, 
sobre a dívida acima confessada, no que concerne aos Créditos Tributários já inscritos ou não em dívida ativa, atualizados 
monetariamente pelo IPCA, o direito de parcelamento com desconto, de acordo com a Lei Complementar nº......................... 
Nestes termos, o CONTRIBUINTE compromete-se, outrossim, a pagar os créditos tributários ou não ora mencionados, sob pena 
de esgotado o prazo sem a devida solução, o título da dívida será levado a protesto em cartório, em conformidade da legislação 
em vigor.  
Requer seja concedido o parcelamento da dívida ora confessada com desconto em (_____) parcelas mensais e consecutivas. 
 
Declara o contribuinte estar ciente de que: 
 
I - As guias/boletos do parcelamento de qualquer parcela foram-lhe entregues na presente data; 
II- O atraso pelo período de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 7º da Lei implicará na exclusão do sujeito passivo do 
parcelamento, independerá de notificação prévia e haverá a exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não 
pago e automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.  
 
 

Jardinópolis, ___, de __________ de__________. 
 

 
 

_____________________________________________ 
Nome do Contribuinte 

_____________________________________________ 
Nome do Responsável Setor Dívida Ativa 
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