
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 09 DE AGOSTO DE 2017 

Altera os artigos 320, 321 e 322 da LC 

07 /1992 - Código Tributário Municipal e cria 

o artigo 322-A do mesmo diploma legal. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 07 

de agosto de 201 7, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1 º Revoga-se o §2º e renumera-se o § 1 º, ambos do art. 320, da Lei 

Complementar nº 07 /1992, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 320. Os débitos inscritos e não inscritos em Dívida Ativa poderão 

ser parcelados nos termos desta lei e decretos que a regulamentem. (Acrescentado pela 

LC 97 /2008). 

Parágrafo único - Os débitos tributários vencidos e lançados, não 

inscritos em dívida ativa, bem como os não lançados, confessados pelo devedor, 

poderão ser objeto do parcelamento de que trata este artigo, observadas as seguintes 

condições: 

I - A confissão de débitos tributários, para fins de parcelamento, é 

suficiente para a constituição do crédito tributário a favor do Município e sua inscrição 

em dívida ativa, dispensando o procedimento fiscal de lançamento. 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
II - Os débitos tributários objeto de confissão, no caso de tributos para 

os quais a lei exige pagamento antecipado, com posterior homologação pelo Município, 

terão seu valor atualizado, para fins de parcelamento, com a inclusão de multa, juros, 

atualização monetária e honorários advocatícios de sucumbência, devidos desde o dia 

seguinte ao da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado. " 

Art. 2° Altera-se o art. 321 da Lei Complementar nº 07/1992, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 321. O interessado, para solicitar o parcelamento, deverá 

apresentar requerimento ao Prefeito Municipal mencionando o nome do contribuinte; o 

valor da dívida; o endereço para o envio de correspondência; o número da inscrição da 

dívida ativa, se houver e o número de prestações pretendidas. (Reooçiie da LC 97/08). " 

Art. 3° Altera-se o art. 322, da Lei Complementar nº 07 /1992, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 322. O parcelamento de débitos de pessoas físicas será concedido 

observados os seguintes requisitos: 

I - pagamento da primeira prestação no ato; 

II- confissão irretratável e irrevogável da dívida; 

III - compromisso de efetuar o pagamento das prestações restantes nos 

dias pré-determinados; 

IV - vencimento antecipado da totalidade do débito na hipótese de 

atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de quaisquer das prestações do débito 

ou dos honorários advocatícios de sucumbência, hipótese em que o parcelamento será 

cancelado, com o prosseguimento da cobrança, sem qualquer restituição dos juros, 

correção monetária ou multas acrescidos às prestações; 
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V - prestações mensais, iguais e sucessivas em número não superior a 

60 (sessenta) parcelas, observado o valor mínimo de R$50, 00 (cinqüenta reais) para 

cada parcela, computados o principal da dívida, correção monetária, juros, multa e os 

juros do parcelamento, aplicando-se as mesmas condições aos honorários advocatícios 

de sucumbência; 

VI - O valor mínimo da parcela, estabelecido no inciso anterior, será 

atualizado anualmente pelo mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública Municipal 

para correção monetária dos créditos tributários; 

VII - Ao débito anteriormente parcelado e descumprido será permitido 

novo parcelamento desde que o requerente, a título de adiantamento, efetue o 

pagamento do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do débito, 

concomitantemente ao pagamento da primeira parcela do reparcelamento; 

VIII - O percentual do adiantamento de que trata o inciso anterior será 

majorado em 5% (cinco por cento) em cada novo reparcelamento, limitado ao valor 

total do débito; 

IX - Caso o bem penhorado no processo de execução fiscal seja levado à 

hasta pública, o parcelamento do débito somente será possível se o requerente efetuar 

adiantamento de 30% (trinta por cento) do débito ajuizado, acrescido de juros, 

correção monetária, multa e honorários advocatícios de sucumbência, 

concomitantemente ao pagamento da primeira parcela; 

X - Aplicam-se as disposições deste parágrafo às pessoas jurídicas que 

tiveram seus cadastros mobiliários inativados, suspensos ou com baixa de atividade na 

Prefeitura; 

XI - O pagamento de prestações do parcelamento posteriormente ao 

vencimento sujeita-se à incidência de multa e juros de mora, na forma dos art. 248, 

inciso II, e 385 desta lei. " 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
Art. 4° Acrescenta-se o art. 322-A à Lei Complementar nº 07/1992, 

com a seguinte redação: 

''Art. 322-A O parcelamento de débitos de pessoas jurídicas será 

concedido observados os seguintes requisitos: 

I - pagamento da primeira prestação no ato; 

II- confissão irretratável e irrevogável da dívida; 

III - compromisso de efetuar o pagamento das prestações restantes nos 

dias pré-determinados; 

IV - vencimento antecipado da totalidade do débito na hipótese de 

atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento de quaisquer das prestações do débito 

ou dos honorários advocatícios de sucumbência, hipótese em que o parcelamento será 

cancelado, com o prosseguimento da cobrança, sem qualquer restituição dos juros, 

correção monetária ou multas acrescidos às prestações; 

V - prestações mensais, iguais e sucessivas em número não superior a 

60 (sessenta) parcelas, observado o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) para 

cada parcela, computados o principal da dívida, correção monetária, juros, multa e os 

juros do parcelamento, aplicando-se as mesmas condições aos honorários advocatícios 

de sucumbência; 

VI - O valor mínimo da parcela, estabelecido no inciso anterior, será 

atualizado anualmente pelo mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública Municipal 

para correção monetária dos créditos tributários; 

VII - Ao débito anteriormente parcelado e descumprido será permitido 

novo parcelamento desde que o requerente, a título de adiantamento, efetue o 

pagamento do valor correspondente a 10% (dez por cento) do débito, 

concomitantemente ao pagamento da primeira parcela do reparcelamento; 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
VIII - O percentual do adiantamento de que trata o inciso anterior será 

majorado em 10% (dez por cento) em cada novo reparcelamento, limitado ao valor 

total do débito; 

IX - Caso o bem penhorado no processo de execução fiscal seja levado à 

hasta pública, o parcelamento do débito somente será possível se o requerente efetuar 

adiantamento de 30% (trinta por cento) do débito ajuizado, acrescido de juros, 

correção monetária, multa e honorários advocatícios de sucumbência, 

concomitantemente ao pagamento da primeira parcela; 

X - O pagamento de prestações do parcelamento posteriormente ao 

vencimento sujeita-se à incidência de multa e juros de mora, na forma dos art. 248, 

inciso IL e 385 desta lei. " 

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor em 15 (quinze) dias da 

data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 09 de agosto de 2017. 

ANGELA MARit D 

1
_ecretári e Fazenda 

Registrada e publicada no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 09 de 

agosto de 2017. 

~ iL~iluu.i 
IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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