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Dispõe sobre: "Os mecanismos de
regularização e extinção dos crédjA
tributários e não tributários no âmbito
do Municivío de Franco da Rocha'

FAÇO SABER que a Câmara Municioa/ aprovou e eu,
FRANCISCO DANIEL C'ELEGU/M DE MORAIS, na qualidade de Prefeito do
fv7'jn!c'/o de Franco da Rocha, sanciono e promulgo a seguinte Lei.
•

PARTEI
DA REGDLAAiZAÇAG DO CREDITO TRIBUTARIO E NAO TRIBUTARIO
TÍTULO 1
DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS E PERMANENTES
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar
acordos de parcelamento de créditos tributários e não tributários; constituídos ou
não, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exceto os
referentes a:
- infrações à legislação de trânsito;
II - multas de natureza contratuaL
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Art. 2 2 A formalização do acordo implica o reconhecimento e
confissão dos débitos nele incluídos, impondo ao sujeito passivo a aceitação plena
e irretratável de todas as condições estabelecidas, configurando confissão
extrajudicial nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil, e fica
condicionada à expressa renúncia a qualquer questionamento ou recurso, no
âmbito administrativo ou não, bem como a desistência dos já interpostos, além da
comprovação de recolhimento de custas, honorários e encargos porventura
devidos, conforme dispuser o regulamento.

S

§ 1 2 O acordo formalizado nos moldes desta lei implica
regularização integral das dívidas individualizadas do sujeito passivo para com a
Fazenda Municipal por Cadastro do Imóvel, Cadastro do Contribuinte Mobiliário ou
cadastro sem vínculo com os anteriores.
§ 22 No caso de tributos sujeitos ao regime de lançamento por
homologação, o parcelamento será necessariamente precedido de declaração
quanto aos valores devidos, subscrita pelo sujeito passivo, em formulário próprio,
com caráter irrevogável e irretratável, conforme dispuser o regulamento.
§ 32 A declaração constante do pedido de parcelamento será de
exclusiva responsabilidade do sujeito passivo, não implicando no reconhecimento
por parte da fazenda municipal do declarado, nem renúncia desta ao direito de
apurar sua exatidão e exigir eventuais diferenças, com aplicação das sanções
legais.

•

CAPÍTULO II
DA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO
Art. 32 Sobre os débitos tributários ou não tributários incluídos no
acordo incidirão desde o seu vencimento até a data de sua celebração atualização
monetária com base no índice de variação da Unidade - UFM, multa moratória e
juros de mora de acordo com o estabelecido no art. 115 da Lei Complementar n 2
072/95 - Código Tributário Municipal, a partir do mês imediato ao vencimento dos
débitos.
CAPÍTULO III
DO PARCELAMENTO
Art. 42 O sujeito passivo procederá ao pagamento do montante
principal do débito consolidado, calculado na conformidade do art. 39, em até 36
(trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com taxa de juros remuneratórios
de 1 % (um por cento) ao mês.
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§ 1 9 Para apuração do valor de cada parcela, o montante do
débito consolidado, calculado na forma do art. 3 9 , até a data da efetivação c..
acordo será convertido em quantidade de UFM - Unidade Fiscal Municipal.
§ 2 Os valores das parcelas obedecerão concomitantemente às
seguintes condições:
-o valor da primeira parcela não será inferior ao das demais e
seu valor não será inferior a 5% (cinco por cento) do valor do débito consolidado;
II - para pessoas jurídicas o valor da parcela não poderá ser
nferor e 250 (ciuzcros e cinoronza) UFMs:
- para as pessoas Ssices, cujo valor do débSo seja até 6.000
(seis mil) UFM's, o valor da parcela não poderá ser inferior a 25 (vinte e cinco)
UFM's;
IV - para as pessoas físicas, cujo valor do débito seja superior a
6.000 (seis mil) UFM's, o valor da parcela não poderá ser inferior a 50 (cinquentc.,
UFM's.
§ 32 Em qualquer parcelamento serão devidos honorários
advocatícios, conforme a legislação federal e municipal vigente, os quais poderão
ser parcelados nas mesmas condições do débito.
52 O vencimento da primeira parcela dar-se-á
Art.
improrrogavelmente no 1 2 dia útil seguinte à celebração do acordo, e as demais no
mesmo ce dos 'iscos subsequentes.
7arágrafo único. O pagamento das demais parcelas fora do
prazo legal implicará na cobrança de correção monetária, multa moratória e juros de
mora de acordo com o estabelecido no art. 115 da Lei Complementar n 2 072/95 Código Tributário Municipal.
Art. 6 2 Quanto aos débitos ajuizados e parcelados, a
Procuradoria Fiscal do Município, na pessoa do procurador designado, comunica,
a concessão do parcelamento ao Juízo competente, requerendo a suspensão do
processo, até o efetivo pagamento de todas as parcelas pactuadas.
CAPÍTULO IV
CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO
Art. 72 A consolidação do acordo dar-se-á no momento da
confirmação do pagamento da primeira parcela em seu vencimento.
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§ 1 9 A consolidação tratada no "caput" deste artigo, impõe ao
sujeito passivo, o reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito
correspondente, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional e no art. 202, inciso VI, do Código Civil.
§ 22 O acordo consolidado impõe, ainda, ao sujeito passivo, o
pagamento regular dos tributos municipais, dos encargos legais e das obrigações
acessórias, com vencimentos posteriores à data da consolidação do acordo de que
trata o 'caput" deste artigo até a quitação completa do acordo, vinculado sc.
tributos objeto do parcelamento.
3 9 Consolidado o acordo, nos termos desta lei, e em havendo o
interesse pelo requerente em antecipar o pagamento de todas as parcelas que o
compõem, dentro do período de vigência do mesmo, serão deduzidos das parcelas
vincendas antecipadas os juros remuneratórios estabelecidos no art. 42•
CAPÍTULO V
DA RESCISÃO DO ACORDO
Art. 8 2 Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa
do débito para inscrição em Dívida Ativa ou prosseguimento da execução, conforme
o caso, a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas
nesta lei;

O

-

a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou de
urna ercea hP mais de 90 (noventa) dias, relativas às prestações mensais do
parcelamento;
III - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas, ou
de uma há mais de 90 (noventa) dias dos tributos tratados no § 2 9 do artigo anterior;
IV

decretação de falência ou extinção pela liquidação da

pessoa jurídica;
V - cisão da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade oriunda
da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente
com a cindida as obrigações do respectivo acordo.
Parágrafo único. A rescisão do parcelamento implicará na
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado, restabelecendo-se, o
crédito tributário original e os acréscimos legais, na forma da legislação aplice
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época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, deduzidas as amortizações •.
efetuadas, acarretando imediata inscrição destes valores em dívida ativa, cobrança
extrajudicial, ajuizamento ou prosseguimento da execução fiscal, conforme o caso.
CAPÍTULO VI
DO REPARCELAMENTO
Art. 9 2 No caso do parcelamento cancelado pela ocorrência dos
incisos 1, li, III e IV do art. 8, o devedor terá direito a fazer novos reparcelamentos
para quitação do saldo remanescente, devendo incluir novos débitos em aberto e os
encargos legais devidos, concomitante com as condições dos §§ 1, 2 9 e 32 deste
artigo, da seguinte forma
- 1 9 Reparcelamento: o valor da primeira parcela não poderá
ser inferior ao das demais, e nem inferior a 10% (dez por cento) do total do saldo
remanescente devido;
II 2 9 Reparcelamento: o valor da primeira parcela não pod
ser inferior ao das demais, e nem inferior a 20% (vinte por cento) do total do saldo
remanescente devido;
III - 30 Reparcelamento: o valor da primeira parcela não poderá
ser inferior ao das demais, e nem inferior a 30% (trinta por cento) do total do saldo
remanescente devido;
IV - 40 Reparcelamento: o valor da primeira parcela não poderá
ser inferior ao das demais, e nem inferior a 40% (quarenta por cento) do total do
saido menescene devido;
59 Reparcelamento: o valor da primeira parcela não poderá
ser inferior ao das demais, observando-se que, e nem inferior a 50% (cinquenta por
cento) do total do saldo remanescente devido.
-

§ 1 9 Para pessoas jurídicas o valor da parcela não poderá ser
inferior a 250 (duzentas e cinquenta) UFM's.
§ 29 Para as pessoas físicas, cujo valor do débito seja até 6.000
(seis mil) UFM's, o valor da parcela não poderá ser inferior a 25 (vinte e cinco)
UFM's.
§ 32 Para as pessoas físicas, cujo valor do débito seja superior a
6.000 (seis mil) UFM's, o valor da parcela não poderá ser inferior a 50 (cinquenta)
UFM's.
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§ 42 Os acordos de parcelamentos e reparcelamentos efetivados
antes da vigência desta lei não serão considerados para efeito dos limites
estabelecidos nos incisos deste artigo.
§ 5 É vedado o reparcelamento de débitos a que se refere o
"caput" deste artigo, exceto quando inscritos em Dívida Ativa.
TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓR IAS

•

CAPÍTULO 1
DO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS MUNICIPAL
ÀrL 10. Fica nStfltuído no Município de Franco da Rocha o
Programa Especial de Recuperação Fiscal - REFIS MUNICIPAL - que tem por
objetivo a recuperação de créditos municipais, tributários e não tributários;
constituídos ou não, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar,
cujos fatos geradores ou vencimentos tenham ocorrido até 30 de abril de 2017,
exceto os referentes à:
- infrações à legislação de trânsito;
II - multas de natureza contratual.

•

Parágrafo único. A opção pelo pagamento dos débitos nos
termos desta lei implicará na desistência automática dos pedidos ainda n
quitados ou não homologados, nos termos da Lei Municipal n 0 1.135, de 23 de julho

CAPÍTULO II
DA VIGÊNCIA DO PROGRAMA
Art. 11. O REFIS terá vigência de 1 2 de Julho de 2017 a 29 de
Dezembro de 2017, prazo este em que o devedor deverá protocolar seu pedido.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá prorrogar por
decreto, uma única vez e em até 30 (trinta) dias, o prazo fixado no "caput" deste
artigo, justificadas a oportunidade e a conveniência do ato.
Art. 12. Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a
promover acordo nas execuções fiscais em que o Município for parte, nos mesmos
moldes estabelecidos para o REFIS, exclusivamente no âmbito do CEJUSC,
durante o prazo de vigência do programa.
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Art. 13. Fica o Poder Executivo Municipal incumbido de
publicidade ao REFIS, por meio da fixação de faixas, banners e outdoors nos
principais pontos da Cidade, bem como, através da divulgação nas mídias sociais
(meios eletrônicos). Poderá também notificar os contribuintes inadimplentes, as
associações e os escritórios de contabilidade, sobre os termos do referido
programa.
CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES
14.

ser ceto c EHS:
---.

J

-

.-

,-

oo SuJOILO passivo,
consUtufdos ou :c, inscritos ou não em dívida ativa, mesmo que discutidos
judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal,
inclusive os débitos que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores, não
integralmente quitados, ainda que cancelados por falta de pagamento, conforme
dispuser o regulamento;
d 1OLdOfU

uOS c,S Oi CQa

II - a totalidade dos débitos por dívida do sujeito passivo tratada
no parágrafo anterior refere-se aos débitos por classificação fiscal, ou por cadastro
municipal de contribuinte ou por cadastro sem vínculo aos anteriores;
III - os saldos de parcetamentos em andamento ou que tenha
sido cancelado, desde que preenchidas as condições aqui previstas e, mediante
requerimento.
Art. 15. Para se beneficiar do REFIS, o sujeito passivo deverá
regusnzar i egramente seus débitos com a Fazenda Municipal até a data da
celebração do acordo, bem como desistir expressamente de qualquer
questionamento judicial ou recurso no âmbito administrativo, conforme regulamento
e apresentar cópia autêntica comprovando que requereu a desistência ou renúncia,
com o pagamento das custas e encargos porventura devidos, de todos os
processos judiciais que estiverem em andamento, questionando os tributos, objeto
do Refis.
Parágrafo único. Quando se tratar de ISSQN - Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza - e as obrigações dele decorrentes, o débito do ano
de 2017 poderá ser parcelado nas condições estabelecidas pelo Programa.
Art. 16. A formalização do acordo implicará no reconhecimento e
confissão dos débitos nele incluídos, impondo ao sujeito passivo a aceitação plena
e irretratável de todas as condições estabelecidas, configurando confissão
extrajudicial nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civj'l, e ficará
-a
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condicionada à expressa renúncia a qualquer questionamento ou recurso, no
âmbito administrativo ou não, bem como a desistência dos já interpostos, além da
comprovação do recolhimento de custas, honorários e encargos porventura
devidos.
§ 1 2 A comprovação da desistência ou renúncia de ação judicial
ou pleito administrativo dar-se-á mediante apresentação da respectiva petição
devidamente protocolada.

.

§ 22 Se por qualquer motivo a desistência ou renúncia da ação
ou recurso judicial não for homologada por sentença, o Município, a qualquer
momento, poderá cancelar o acordo e cobrar o débito integralmente, desprezando
os benefícios concedidos pelo programa.
§ 39 O acordo formalizado nos moldes desta lei implica na
regularização integral das dívidas individualizadas do sujeito passivo com a
Fazenda Municipal, por Cadastro de Imóveis, Cadastro Municipal de Contribuinte e
Cadastro sem vínculo aos anteriores.
§ 49 No caso de tributos sujeitos ao regime de lançamento por
homologação o parcelamento será necessariamente precedido de declaração
quanto aos valores devidos, subscrita pelo sujeito passivo, em formulário próprio,
com caráter irrevogável e irretratável, conforme dispuser o regulamento.

.

§ 59 A declaração constante do pedido de parcelamento será c,
exclusiva responsabilidade do sujeito passivo, não implicando no reconhecimento
por parte da Fazenda Municipal do declarado, nem renúncia desta ao direito de
apurar sua exatidão e exigir eventuais diferenças, com aplicação das sanções
legais.
§ 62 Poderão pleitear a adesão ao REFIS as pessoas
responsáveis, ou que assim se declare, pela respectiva obrigação tributária, bem
como pelo pagamento dos preços públicos, assim definido pelas leis tributárias
municipais ou legislação específica.
§ 72

As pessoas legitimadas a optar pelo Programa poderão
fazer-se representar por procurador, desde que devidamente constituído por
procuração.
§ 82 Na desistência ou renúncia de ação judicial patrocinada pelo
optante na condição de autor, eventual depósito judicial efetuado em garantia será
levantado em favor da municipalidade, abatendo-se do montante da dívida, com
descontos do REFIS.
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Art. 17. Comprovada pela Fazenda Pública, a qualquer tempo, a
inexatidão das informações processuais prestadas pelo contribuinte, o acordo será
rescindido nos termos do art. 26 desta lei.
CAPÍTULO IV
DA APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO

Ó

Art. 18. Sobre os débitos tributários ou não tributários incluídos
no acordo incidirão desde o seu vencimento até a data de sua celebração
atualização monetária com base no índice de variação da Unidade - UFM, multa
moratória juros de mora de acordo com o estabelecido no art. 115 da Lei
Complementar n 0 072/95 - Código Tributário Municipal, a partir do mês imediato ao
vencimento dos débitos.
CAPÍTULO V
DO PARCELAMENTO
Art. 19. O sujeito passivo procederá ao pagamento do montante
principal do débito consolidado, calculado na conformidade do art. 18, em até 60
(sessenta) parcelas mensais e consecutivas, com taxa de juros remuneratórios de
até 0,9% ao mês.
§ 1 9 Para apuração do valor de cada parcela, o montante do
débito consolidado, apurado na forma do art. 18, com a consequente aplicação do
benefício concedido, será convertido em quantidade de UFM - Unidade Fiscal
Municipal na data da consolidação do acordo.

Ó

§

29 Os valores das parcelas obedecerão às concomitantemente

segues co;dçães:
- o valor da primeira parcela não será inferior ao das demais e
seu valor não será inferior a 5% (cinco por cento) do valor do débito consolidado;
II - para pessoas jurídicas o valor da parcela não poderá ser
inferior a 250 (duzentas e cinquenta) UFM's;
III - para as pessoas físicas, cujo valor do débito seja superior a
6.000 (seis mil) UFM's, o valor da parcela não poderá ser inferior a 50 (cinquenta)
UFM's;
IV - para as pessoas físicas, cujo valor do débito seja até 6.000
(seis mil) UFM's, o valor da parcela não poderá ser inferior a 25 (vinte e cinco)
UFM 1 s.

y_
Avenida Liberdade n°250, Centro, CEP: 07850-325, Franco da Rocha-SP - PABX: (Oxx'll) 4800-1 700
Site: iwfrancodarocha.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
Estado de São Paulo
ONPJ n 2 46.523.080/0001 -60

§ 39

Em qualquer caso, os honorários judiciais serão cobrados
no percentual mínimo de 10 (dez por cento). Os honorários advocatícios
extrajudiciais, durante o prazo de vigência desta lei, serão cobrados de acordo com
os seguintes percentuais:
- 4% (quatro por cento) para os pagamentos realizados à vista
ou em até 12 (doze) parcelas;
II - 5,5% (cinco e meio por cento) para os pagamentos realizados
de 13 (treze) até 24 (vinte e quatro) parcelas;

o

lii - 7% (sete por cento) para os pagamentos realizados de 25
(vinte e cinco) até 36 (trinta e seis) parcelas;
IV - 8,5% (oito e meio por cento) para os pagamentos realizados
de 37 (trinta e sete) até 48 (quarenta e oito) parcelas;
V - 10% (dez por cento) para os pagamentos realizados de 49
(quarenta e nove) até 60 (sessenta) parcelas.
Art. 20. O vencimento da primeira parcela dar-se-á,
improrrogavelmente, no 1 9 dia útil seguinte ao da celebração do acordo, e as
demais no mesmo dia dos meses subsequentes.
Parágrafo único. O pagamento das demais parcelas fora do
prazo legal implicará na cobrança de correção monetária, multa moratória e juíos de
mora de acordo com o estabelecido no art. 115 da Lei Complementar n 2 072/95 Código Tributário Municipal.
Art. 21. O requerimento à adesão ao Programa deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
- cópia dos atos constitutivos da empresa e alterações no caso
de o contribuinte constituir-se pessoa jurídica, e, para o caso de pessoa física, cópia
de documento de identidade;
II - cópia do CNPJ para pessoa jurídica e do CPF quando pessoa
física;
III - termo de confissão de dívida;
IV - matrícula atualizada do imóvel ou comprovação da posse
sobre o imóvel, no caso de parce!amento de tributos imobiliários;

/1
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V - petição de renúncia ou desistência devidamente protocolada,
expressa e irrevogável, de todas as ações ou recursos judiciais e/ou processos
administrativos, que tenham por objeto ou finalidade mediata ou imediata, discutir
ou impugnar os respectivos lançamentos ou débitos abrangidos pelo programa,
bem como de renúncia ao direito sobre que se fundam os respectivos pleitos, ou, se
for o caso, declaração de inexistência de ação judicial.
Art. 22. Quanto aos débitos ajuizados e parcelados, a
Procuradoria Fiscal do Município, por meio do procurador designado, comunicará a
concessão do parcetamento ao Juízo competente, requerendo a suspensão do
processo até o efetivo pagamento de todas as parcelas pactuadas. Havendo
pagamento à vista e demonstrada a quitação da dívida e dos encargos legais, o
Procurador solicitará a extinção do executivo fiscal.
CAPÍTULO VI
DA CONSOLIDAÇÃO DO ACORDO
Art. 23. A consolidação do acordo dar-se-á no momento da
confirmação do pagamento da primeira parcela em seu vencimento.
§ 1 2 A consolidação tratada no caput" deste artigo impõe ao
sujeito passivo o reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito
correspondente, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional e no art. 202, inciso VI, do Código Civil.
§ 29 O acordo consolidado impõe, ainda, ao sujeito passivo, o
pagamento regular dos tributos municipais, dos encargos legais e de suas
Ô obrigações acessórias, com vencimentos posteriores à data da consolidação do
acordo de que trata o "caput" deste artigo até sua quitação completa, vinculado aos
tributos objeto do parcelamento.
§ 32

Consolidado o acordo, nos termos desta lei, havendo
interesse pelo requerente em antecipar o pagamento de todas as parcelas que o
compõem, dentro do período de vigência do mesmo, serão deduzidos das parcelas
vincendas antecipadas, os juros remuneratórios estabelecidos no art. 19.
CAPÍTULO VII
DOS BENEFÍCIOS
Art. 24. Os débitos consolidados na forma dos artigos 18 e 19,
incluídos no programa, gozarão dos seguintes benefícios:
- pagamento à vista com redução de 100% (cem por cento) dos
juros de mora e de 100% (cem por cento) da multa moratória;
y
1
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II - de 2 a 6 parcelas mensais e sucessivas: redução de 95% dos
juros de mora e da multa moratória e será aplicada a taxa de juros remuneratórios
de 0,1% ao mês;
III - de 7 a 12 parcelas mensais e sucessivas: redução de 90
dos juros de mora e da multa moratória e será aplicada a taxa de juros
remuneratórios de 0,1% ao mês;
IV - de 13 a 24 parcelas mensais e sucessivas: redução de 85%
dos juros de mora e da multa moratória, sendo aplicada a taxa de juros
remuneratórios de 0,2% ao mês:
V - de 25 a 36 parceias mensais e sucessvas: redução de 75%
dos juros de mora e da multa moratória, sendo aplicada a taxa de juros
remuneratórios de 0,3% ao mês;
VI - de 37 a 48 parcelas mensais e sucessivas: redução de 65%
dos juros de mora e da multa moratória, sendo aplicada a taxa de juros
remuneratórios de 0,4% ao mês;
VII - de 49 a 60 parcelas mensais e sucessivas: redução de 55%
dos juros de mora e da multa moratória, sendo aplicada a taxa de juros
remuneratórios de 0,5% ao mês.
Art. 25. Para os créditos fiscais do ISSQN - Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza -, constituídos através de AIIM - Auto de Infração
com Imposição de Multa -, emitidos pela fiscalização mobiliária, serão aplicadas as
reduções previstas no art. 24 a partir da data da lavratura do Auto de Infração, bem
como os seguintes benefícios:
- pagamento a vista: redução de 100% da multa de fiscalização;
II pagamento de 2 a 6 parcelas mensais e sucessivas: redução
da multa de fiscalização em 95%;
III - pagamento de 7 a 12 parcelas mensais e sucessivas:
redução da multa de fiscalização em 90%;
IV - pagamento de 13 a 24 parcelas mensais e sucessivs
redução da multa de fiscalização em 85%;
V - pagamento de 25 a 36 parcelas mensais e sucessivas:
redução da muIta de fiscalização em 75%;
IT
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VI - pagamento de 37 a 48 parcelas mensais e sucessivas:
redução da multa de fiscalização em 65%;
VII pagamento de 49 a 60 parcelas mensais e sucessivas:
redução da multa de fiscalização em 55%.
CAPÍTULO VIII
DA RESCISÃO DO ACORDO
Art. 26. Os acordos formalizados nas condições estabelecidas
pelo REFIS serão rescindidos, independente de comunicação prévia ao sujeito
passivo, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
- inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas
nesta lei;
II - atraso no pagamento de qualquer parcela há mais de 90
(noventa) dias;
III - constatada a inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas
ou atraso do pagamento de qualquer parcela há mais de 90 (noventa) dias, dos
tributos e dos encargos legais tratados no § 2 2 do art. 23 desta lei;
IV - decretação de falência ou extinção pela liquidação da
pessoa jurídica;
Ô

V - cisão da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade oriunda
da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente
com a cindida as obrigações do respectivo acordo.
§ 1 2 A rescisão do acordo formalizado pelo Programa implicará
na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado, restabelecendo-se o
crédito tributário original e os acréscimos legais, na forma da legislação aplicável à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, deduzidas as amortizações já
efetuadas, executando-se automaticamente as garantias eventualmente prestadas,
independentemente de comunicação prévia.
§ 29 O sujeito passivo que tiver seu acordo rescindido sujeitarse-á à perda de todos os benefícios desta lei, em especial os descontos concedidos
por meio do Programa, acarretando a exigibilidade do saldo remanescente e a
imediata inscrição destes valores em Dívida Ativa, cobrança extrajudicial,
ajuizamento ou ao prosseguimento da execução fiscal, conforme o caso.
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§ 32

No caso de acordos rescindidos pela ocorrência dos incisos
II e III do 'caput" deste artigo, o devedor terá direito a fazer novos acordos para
quitação do saldo remanescente, porém, perderá todos os benefícios e descontos
concedidos nesta lei, nos termos dos §§ 1 2 e 29 deste artigo, ainda que a presente
lei esteja vigente.
PARTE II
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO
TÍTULO 1
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS E PERMANENTES
Art. 27. Os créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa do
Município de Franco da Rocha, poderão ser extintos pelo devedor, pessoa física ou
jurídica, parcial ou integralmente, mediante dação em pagamento de bem imóvel,
situado neste Município, a qual só se aperfeiçoará após a aceitação expressa da
Secretária Municipal da Fazenda, observado o interesse público, a conveniência
administrativa e os critérios dispostos neste Capítulo.
§ 1 2 Quando o crédito for objeto de execução fiscal, a proposta
de dação em pagamento poderá ser formalizada em qualquer fase processual,
desde que antes da designação de praça dos bens penhorados, ressalvado o
interesse da Administração Municipal de apreciar o requerimento após essa fase.

Ô

§ 2 A respectiva dação em pagamento não abrangerá os
valores relativos às despesas processuais e honorários advocatícios, devidos nos
termos da legislação em vigor, que deverão ser quitados antes da Iavratura do ato
de transferência, sob pena de nulidade do ato.
Art. 28. Para os efeitos da dação em pagamento, só serão
admitidos imóveis comprovadamente livres e desembaraçados de quaisquer ônus
ou dívidas, exceto aquelas apontadas junto à administração tributária do Município
de Franco da Rocha, cujo o valor, apurado em regular avaliação, seja compatível
com o montante do crédito fiscal que se pretenda extinguir.
Parágrafo único. Na hipótese de subsistirem créditos tributários
vinculados a propriedade do imóvel a ser dado em pagamento, o valor
correspondente à sua avaliação, primeiramente, servirá para quitação de tais
tributos e somente o saldo remanescente poderá ser utilizado para extinção de
outros créditos tributários devidos pelo sujeito passivo.
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Art. 29. A dação em pagamento poderá ser formalizada através
de imóvel de terceiro, em benefício do devedor, desde que aquele intervenha como
anuente na operação, tanto no requerimento previsto no art. 31 desta lei, quanto na
respectiva escritura.
Art. 30. O procedimento destinado à formalização da dação em
pagamento compreenderá as seguintes etapas, sucessivamente:
- análise do interesse e da viabilidade da aceitação do imóvel
pelo Município;
•

II avaliação admnstrativo co Emávo;
iavraura da escritura de deção em pagamento, que
acarretará a extinção das ações, execuções e embargos relacionados ao crédito
tributário que pretenda extinguir.
Art. 31. O devedor ou terceiro interessado em extinguir crédito
tributário municipal, mediante dação em pagamento, deverá formalizar requerimento
junto a Secretaria Municipal da Fazenda, contendo, necessariamente, a indicação
pormenorizada do crédito tributário, objeto do pedido, bem como a localização,
dimensões e confrontações do imóvel oferecido, juntamente com cópia atualiza.
da certidão de propriedade do imóvel, expedido pelo Registro de Imóveis em prazo
não superior a 30 (trinta) dias.
§ 1 2 O requerimento será também instruído, obrigatoriamente,
com os seguintes documentos e certidões atualizadas em nome do proprietário e/ou
requerente:
- cópia da capa do IPTU do imóvel oferecido, da escritura de
compra e venda do imóvel oferecido e da matrícula atualizada, fornecida pelos
cartórios imobiliários do Município;
II - cópia do documento de identidade do proprietário do imóvel e
do requerente, se este último não for o proprietário do imóvel;
III - cópia do ato constitutivo e/ou última alteração contratual, se
houver, devidamente registrados, quando o requerente ou o proprietário do imóvel
for pessoa jurídica;
IV - cópia autenticada do instrumento público de procuração,
quando o requerente e/ou o proprietário do imóvel se fizer representar por
procuração, contendo poderes específicos e com a data de lavratura de no máximo
30 (trinta) dias;
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V - croqui da área e outros documentos necessários à perfeita
identificação do imóvel objeto da dação em pagamento;
VI - certidão negativa do Cartório Distribuidor de Protesto e
Títulos do Município de Franco da Rocha e dos municípios onde o devedor e o
terceiro interessado, quando for o caso, tenham tido sede ou domicílio nos últimos 5
(cinco) anos;
VII - certidão negativa da Justiça Estadual, Justiça Federal e da
Justiça do Trabalho;
VUI - certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóve

ser dado em pagamento, que compreenderão:
certidão negativa de débito perante o INSS;
certidão negativa de débito perante o FGTS;
certidão negativa de débito perante a Fazenda Estadual onde
localiza-se o bem imóvel;
certidão negativa da Fazenda Federal.
§ 2 2 Se o crédito tributário que se pretenda extinguir for objeto de
discussão em processo judicial ou administrativo promovido pelo devedor, este
deverá apresentar declaração de ciência de que o deferimento de seu pedido de
dação em pagamento importará no reconhecimento da dívida e na extinção do
respectivo processo, hipótese em que o devedor renunciará de modo irretratável, ao
direito de discutir a origem, o valor ou a validade do crédito tributário reconhecido.

Ô

§ 32 Se o crédito for objeto de execução fiscal movida pela
ozeaaa Púdhca Municipal o deferimento do pedido de dação em pagamento
gualmente importará no reconhecimento da dívida exequenda e na renúncia a.
direito de discutir sua origem, valor ou validade.
Art. 32. Protocolado o requerimento, o processo será
encaminhado ao Secretário Municipal da Fazenda, a fim de que seja realizada
avaliação de conveniência e oportunidade de aceitação, pelo Município, do imóvel
oferecido em pagamento.
Parágrafo único. O Secretário Municipal da Fazenda ficará
dispensado de atender ao disposto no "caput" deste artigo na hipótese de já ter sido
demonstrado, pelo Titular de outra Secretaria o interesse na aquisição do imóvel.
Art. 33. Evidenciado o interesse do Município na dação em
pagamento, o processo será encaminhado aos órgãos competentes da Secretaria
Municipal da Fazenda para que sejam adotadas as seguintes providências: 17
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- apuração dos créditos tributários vinculados ao imóvel
oferecido em pagamento;
- apuração dos créditos tributários, cuja aquisição total ou
parcial seja pretendida com dação em pagamento;
III - avaliação administrativa do imóvel oferecido em pagamento.

•

Parágrafo único. Caso os créditos tributários descritos nos
incisos 1 e li sejam objetos de execução fiscal, apuração do seu valor, caberá a
Secretaria da Fazenda, por intermédio da Procuradoria Gera do Município, que
manifestará nos autos.
Art. 34. Avaliação administrativa a que se refere o inciso III do
artigo anterior observará critérios técnicos e adequados às especificidades do bem
oferecido pelo devedor, e será avaliado por uma comissão composta de, no mínimo,
3 (três) servidores municipais, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo e
constituída, obrigatoriamente, por ocupantes de cargos efetivos da Secretaria
Municipal da Fazenda, do Patrimônio, e da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Habitação, de notória especialidade no assunto.
§ 1 9 Finda a avaliação, será o sujeito passivo cientificado,
cabendo-lhe sobre a mesma se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias. A ausência
de manifestação no prazo consignado importará em concordância com o valor
determinado.

.

§ 2 9 Se o sujeito passivo não concordar com o valor da avaliação
di
poderá meante
requerimento no qual indique as razões técnicas de sua
discordância, pedir revisão da avaliação, que será realizada no prazo máximo de 30
(trinta) dias.
§ 39 Ultimadas as providências elencadas neste artigo, os autos
serão remetidos à Procuradoria Geral do Município que opinará sobre a
regularidade do feito e viabilidade jurídica do deferimento do pedido de dação em
pagamento, competindo ao Procurador do Município, estando regular o processo,
submeter a dação em pagamento à aprovação do Prefeito.
§ 42 Autorizada a dação em pagamento pelo Chefe do Executivo
Municipal, o requerente será notificado com o intuito de providenciar em 30 (trinta)
dias, a escritura pública de dação em pagamento e quitação das despesas,
encargos legais e tributos incidentes na operação.
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§ 59 Apresentada a escritura pública de dação em pagamento,
registrada no cartório de registro de imóveis competente, o processo será
encaminhado ao setor competente para extinção, total ou parcial, do crédito
tributário, e em havendo crédito sob execução fiscal, a baixa do mesmo só será
processada desde que ocorrido o prévio pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes.
§ 69 Baixado os débitos descritos nos parágrafos anteriores, em
havendo crédito sob execução fiscal a Procuradoria do Município, providenciará a
extinção das execuções fiscais correspondentes.

.

§ 79 Findo o prazo fixado no § 42 deste artigo, e não ocorrendc
entrega da escritura pública, devidamente registrada, será dado prosseguimento
aos procedimentos legais de cobrança da dívida.
§ 82 Sendo o valor do imóvel insuficiente para a quitação integral
do crédito tributário, o sujeito passivo deverá liquidar o saldo remanescente, até a
data da entrega da escritura, mediante pagamento único em dinheiro, na forma da
lei, sob pena de:
- prosseguimento da execução do saldo remanescente, se
ajuizada;
li - adoção dos procedimentos legais com vistas à sua execução,
caso não se encontre a dívida executada.

§ 92 Apresentada a escritura pública de dação em pagamento,
Ô registrada no respectivo cartório de registro de imóveis competente, e após a baixa
de débitos nos termos do § 52, o processo será encaminhado para a devc'
incorporação do imóvel ao patrimônio do Município e controle contábil pelo órgão
municipal competente.
Art. 35. Na hipótese do valor do imóvel ser superior ao do débito
tributário, o Poder Público, a pedido do interessado, poderá autorizar a futura
compensação de tributos devidos à Administração Tributária Municipal, ainda que
de responsabilidades de terceiros; não receberá, contudo, qualquer outro tipo de
ressarcimento que não a quitação de créditos junto ao ente público municipal.
Parágrafo único. O saldo remanescente da quitação e autorizado
a futura compensação, não sofrerá qualquer tipo de reajuste monetário durante o
período em que ficar à disposição da Fazenda Pública.
Art. 36. O devedor responderá pela evicção, nos termos do art.
447 do Código Civil.
1
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TÍTULO II
DA COMPENSAÇÃO

14

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS E PERMANENTES

ID

Art. 37. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder,
nos termos e condições estipuladas neste Capítulo, à compensação de créditos
tributários e não tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública Municipal, ainda que não sejam da
mesma espécie nem tenham a mesma destinação constitucional
§ 1 2 A compensação de que trata este artigo abrange os créditos
tributários e não tributários já constituídos, ajuizados ou não, ou que sejam objeto
de litígio administrativo, podendo ser requerida pelo contribuinte interessado ou
processada de ofício, nos termos e limites desta lei.
§ 2 2 Os créditos tributários a que se referem o "caput" deste
artigo abrangem, além do seu valor principal devidamente atualizado, os
respectivos encargos decorrentes do inadimplemento.
§ 39

Para efeitos da compensação prevista nesta lei, esta não
abrangerá os valores relativos às despesas processuais e honorários advocatícios,
devidos nos termos da legislação em vigor, que deverão ser quitados antes da
assinatura do termo de compensação, sob pena de nulidade do ato compensatório.
.

§ 49

Consideram-se créditos líquidos, certos e exigíveis do
sujeito passivo aque!es cuja existência e valor sejam expressamente reconhecidos
na via administrativa ou judicial, não cabendo mais discussão ou recurso em torno
de tais aspectos.
§ 59

Nas hipóteses em que o crédito do sujeito passivo a ser
objeto da compensação for inferior a dívida deste junto à Fazenda Municipal, seja
esta tributária ou não tributária, a compensação se dará sempre do crédito tributário
cuja constituição seja mais remota para a mais recente.
§ 69 Na compensação não se admite a concessão de qualqu,
benefício que importe na redução dos valores dos créditos públicos compensáveis,
sendo estes atualizados, na forma que dispuser a legislação referente à dívida, até
o mês da efetivação do termo de compensação.

«
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§ 79

O pedido de compensação feito pelo contribuinte não gera
direito adquirido à sua realização, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem a fluência dos juros de mora e demais acréscimos legais.
§ 8 2 Os créditos de natureza tributária ou não tributária somente
poderão ser objeto de compensação se regularmente inscritos em dívida ativa.

o

Art. 38. A Fazenda Pública Municipal será representada, em
todos os atos relacionados à compensação, pela Secretaria da Fazenda, ouvida a
Procuradoria Geral do Município, que se pronunciará a respeito em parecer
fundamentado.
Art. 39. A compensação será pleiteada mediante requerimento
do conLr buinte devedor ou por meio do seu representante legal, perante o Protocolo
Geral, no qual deverão constar os seguintes requisitos:
- o órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III comprovante de residência do requerente demonstrando o
local para o recebimento de comunicações, além do endereço eletrônico e telefone
para contato;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e
fundamentos, bem como a indicação e comprovação da natureza, origem e valor do
crédito de que seja titular o requerente, como ainda do débito com o qual deseja
proceder a compensação:
- data € assnetura dc recerente c do

SE?L:

recrasentane.

Art. 40. Protocolizado o requerimento, a Secretaria da Fazenda
se manifestará sobre a certeza e liquidez dos créditos apresentados pelo
contribuinte e, em seguida, informará sobre os créditos tributários ou não tributários
vencidos e vincendos, e respectivos valores, passíveis de compensação.
§ 1 2 Na hipótese de existência de reclamação administrativa
proposta pelo interessado contra o crédito que se vise utilizar na compensação, a
admissibilidade da análise do pedido de compensação fica condicionada à renúncia
do objeto daquele pleito reclamado.
§ 29 É vedada a compensação, mediante o aproveitamento de
crédito objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
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§ 32 Caso a quantia a ser restituida ou ressarcida seja infe'
aos valores dos débitos, o correspondente credito tributário é extinto no montante
equivalente à compensação, devendo o saldo remanescente ser pago integralmente
ou parcelado conforme legislação em vigor.
§ 42 Fica o sujeito passivo, por ocasião da apresentação do
pedido de compensação, com a obrigação de informar sobre eventuais ações
judiciais propostas contra o Município de Franco da Rocha, sob pena de nulidade do
ato compensatório.
í

52 Quando se tratar de crédito oriundo de título judicial, o
contrhuinte deverá anexar certidão narrativa atualizada, fornecida pelo Tribunal de
Justiça deste Estado, na qual conste a informação sobre o número do processo
judicial, as partes, o objeto da ação e o valor do precatório ou ofício requisitório,
bem como a decisão final que reconheceu o direito do contribuinte.
§ 62 Nos casos de créditos tributários ou não tributários
ajuizados, compete ao Procurador do Município requerer, junto ao juízo competeni:
a homologação do termo de compensação.
Art. 41. Poderá ser celebrada a compensação de créditos
tributá rios vencidos com créditos licitados do sujeito passivo em mora.
§ 12 Para apuração da certeza e liquidez do crédito licitado,
deverá ser atestado pelo Secretário do órgão contratante, o cumprimento integral do
contrato, bem como informado o valor atualizado do crédito do contratado, para fins
de compensação.
§ 2 2 Urna vez cumpãdo o c posto ao'paáqrao anterior, será o
pedido de compensação enviado à Secretaria da Fazenda para que esse órgão
informe se o crédito atestado está registrado como despesa.
§ 32 Caso a Secretaria da Fazenda informe que a despesa está
registrada com ressalva, de ordem material ou procedimental, o crédito somente
será considerado líquido e certo para fins de compensação, após a regularização
registro.
Art. 42. Pode ser celebrada a compensação de créditos
tributários vencidos com créditos decorrentes de indébitos tributários, apurados
através de processo administrativo fiscal, do mesmo sujeito passivo.
Art. 43. Fica autorizada a celebração de compensação de
créditos tributários vencidos com outros créditos não compreendidos nas hipóteses
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desta lei, mediante prévia oitiva da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral
do Município.
§ 1 2 Para apuração de certeza e liquidez do crédito a
compensar, deve ser exigido pela Secretaria da Fazenda que o agente público
ordenador da despesa declare a existência do crédito e seu respectivo valor.
§ 29 Compete à Secretaria da Fazenda informar se o crédito
atestado está registrado como despesa.
§ 32 Compete à Procuradoria-Geral do Município emitir oarecer
final sobre o oeãido.
.

§ 42 Somente se efetivará compensação de que rata o "caput"
deste artigo, após atestada a regularidade da despesa pela Secretaria da Fazenda
e emitido o parecer favorável pela Procuradoria-Geral do Município.
Art. 44. A compensação poderá ser efetuada de ofício sempre
que a Fazenda Pública Municipal verificar que o sujeito passivo tem débito vencido
relativo a qualquer tributo, contribuição, multas em geral ou qualquer outro débito
sob sua administração.
§ 12 A compensação de ofício será precedida de notificação ao
sujeito passivo para que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze
dias improrrogáveis, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.

I

§ 29 Havendo concordância do sujeito passivo, expressa o
tácita, a compensação será procedida com observância do procedimento
estabelecido nesta lei.
§ 32 No caso de discordância do sujeito passivo, a Fazenda
Pública Municipal reterá os valores dos débitos e providenciará a homologação
judicial da compensação.
Art. 45. Realizada a compensação, a Secretaria da Fazenda
adotará os seguintes procedimentos:
- registrará a compensação nos sistemas de informação da
Secretaria;
II - certificará:
o valor do crédito apresentado para compensação;
o valor utilizado na quitação do montante do crédito tributário;
o saldo remanescente do crédito apresentado, se for o ca.o.
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III - procederá à baixa do crédito tributário no cadastro da Dívida
Ativa, depois de efetuada a baixa correspondente no cadastro financeiro na
Secretaria da Fazenda.
TÍTULO III
DA REMISSÃO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS E PERMANENTES
Art. 46. Ficam remitidas as dívidas cujo montante seja inferior a
25 (vinte e cinco) UFM! s.
PARTE III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E PERMAN ENTES ACERCA DA REGULARIZAÇÃO E
EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS PERTENCENTES À FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
Art. 47. Fica autorizado o não ajuizamento, bem como a extinção
das Execuções Fiscais de dívidas consolidadas cujo montante seja inferior a 315
(trezentos e quinze) UFM's.

•

§ 1 9 O valor consolidado a que se refere o "caput" deste artigo é
o resultante da atualização da soma dos respectivos créditos originários,
constituídos em face de um mesmo contribuinte, segundo seu registro
individualizado no cadastro municipal, nos últimos cinco anos contados
retroativamente à data do ajuizamento, com os acréscimos legais ou contratuais e
encargos vencidos até a mesma data.
§ 22 Fica ressalvada a possibilidade de propositura de ação
judicial cabível nas hipóteses de valores consolidados inferiores ao limite
estabelecido no "caput" deste artigo, a critério do Procurador Geral do Município.
§ 39 A autorização concedida no 'caput" não se aplica ac
acordos formalizados e rompimentos ocorridos, com base na presente lei.
§ 42

Decorridos 5 (cinco) anos da constituição do crédito
tributário pelo lançamento, se o valor originalmente lançado acrescido dos encargos
legais ou contratuais for inferior ao estabelecido no "caput" deste artigo ou, ainda,
quando agrupados aos demais créditos tributários constituídos em face do mesmo
contribuinte nos últimos cinco anos resultar em valor inferior ao indicado no "caput",
fica a Fazenda Municipal autorizada a extinguir o crédito tributário com fundamento
no art. 156, V, do Código Tributário Nacional.
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§ 52 A reunião e consolidação do crédito tributário dos últimos 5
(cinco) anos constituídos em face de um mesmo contribuinte far-se-á segundo o
registro deste nos cadastros do município; em caso de um mesmo contribuinte
possuir registro em mais de um tipo cadastral, fica vedada a reunião de créditos
constituídos em cadastros distintos.

49

Art. 48. A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a
desistir dos processos de execução fiscal, independentemente do pagamento dE
honorários advocatícios pelo devedor, que tratem do ajuizamento agrupado dos
débitos de um mesmo devedor cujo valor atualizado não ultrapasse o valor
estabelecido no "caput" do art. 47, desde que, cumulativamente:
1 - não tenham sido localizados o devedor ou bens penhoráveis;
II - não sejam objeto de exceção de pré-executividade, acordo
administrativo ativo ou deferido;
III - não sejam objeto de embargos à execução, salvo se o
executado manifestar em juízo sua concordância com a extinção do feito sem
quaisquer ônus para a Municipalidade de Franco da Rocha.
Art. 49. O disposto nos arts. 47 e 48 desta lei não autoriza:
- a dispensa das medidas cabíveis para cobrança
administrativa;

.

1 - a restituição, no todo ou em parte, de todas de quaisquer
irnportâncas j á íecoihidas.
Art. 50. Ficam cancelados os débitos abrangidos pelas
disposições dos arts 47 e 48 desta lei quando consumada a prescrição
Art. 51. Em hipótese alguma serão restituídas, no todo ou em
parte, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente à vigência desta lei.
Art. 52. Em observância aos princípios da economicidade e
eficiência, fica a Fazenda Pública do Município autorizada a utilizar-se de formas
extrajudiciais de cobrança dos débitos, especialmente o protesto junto a cartório.
Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar
eventuais omissões oriundas desta lei.
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Art. 54. O Secretário Municipal de Fazenda, o Secretário
Municipal dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania e o Procurador Geral do Município
são as autoridades competentes para decidir os atos relacionados à aplicação desta
lei, no âmbito de suas respectivas atribuições.
Art. 55. As despesas decorrentes da execução desta lei,
correrão a conta de receitas próprias consignadas no orçamento, suplementadas se
necessário.
Art. 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Franco da Rocha, 06 de junho de 2017.
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Publicada na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura do
Muníciio de Franco da Rocha e cópia afivada no local de costume, na data supra.
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