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< Lei Municipal n° 446, de 26 de Junho de 2009.
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"Disp6e sobre concessao de

anistia de multas, juros e da
outras provid6ncias"

A PREFHITA MUNICIPAL DE  CONCEICAO D0 JACufpH,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuig6es legais,

Fago   saber  que   a  Camara  Municipal   aprovou   e   eu   sanciono   a
seguinte Lei:

Artigo   1°.   -   Os   cr6ditos   fiscais   tributarios   e   nao-tributarios,
decorrentes de fatos geradores ocorridos ate o mss da publicagao desta Lei,
constituidos  ou nao,  inscritos  ou nao  em Divida Ativa,  ajuizados  ou nao,
podefao  ser pagos  atualizados  monetariamente  com  dispensa  de juros  de
mora, multa de mora, multa por infragao e demais parcelas acess6rias.

§ 1° - A dispensa sera progressiva em razao da data do pagamento,
conforme calendario a ser fixado em ato do Poder Executivo.

§ 2° - Enquanto nao regulamentado pelo Executivo, os contribuintes
podefao pagar o  d6bito  com  100%  de  desconto  das  multas por infrag6es,
juros  e multas de mora,  e  demais parcelas  acess6rias de  que trata o cczp24f
deste artigo mos pagamentos a vista.

Artigo 2°. - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar conv6nio
com  a  Uniao  e  o  Estado,  por  interm6dio  da  Receita  Federal  do  Brasil  e
Secretaria   Estadual   da   Fazenda,   respectivamente,   tendo   por   objeto   o
intercambio   de   informag6es   econ6mico-fiscais   e   a  prestagao   de   mtitua
assist6ncia na fiscalizacao dos tributos federais, estaduais e municipais.

Paragrafo bnico.   As despesas decorrentes da execugao correrao por
conta de dotag6es oxpamentarias pr6prias, suplementadas se necessdrio.

Artigo 3°. - As medidas de compensagao para a renhncia de receita,
na  forma  do  art.   14,  da  Lei   101/00,  estao  estabelecidas  na  forma  do
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Artigo4°.-EstaLeientraemvigornadatadasuapublicagao.

Artigo 5°. -Revogam-se as disposig6es em contrario.

CONCEIcfio DO JACUIPE, 26 de Junho de 2009.
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