
Prefeitura Municipal de Vinhedo
ESTADO DESÃOPAULO

GABINETE DO PREFEITO

Lei Complementar n.' 1 80, de 17 de dezembro de 2020

"Altera a vedação do artigo 98 da Lei n.' 1 .246, de 28 de dezembro de 1984

Código Tributário do Município de Vinhedo e dá outras providencias

JAIME CRUZ, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo
suas atribuições legais, Sanciona e Promulga a seguinte Lei Complementar:

usando de

Art. l.' O art. 98 da Lei n.' 1.246 de 28 de dezembro de 1984 passa a vigorar com
nova redação e é acrescido dos g$ 1 .', 2.', 3.', 4.', 5.':

"Art. 98. Fica autorizado o Poder Executivo Mtmicipal a receber os créditos
tributários e não tributários, com exigência suspensa ou não, exceto multa de trânsito, inscritos em
dívida aviva, ajuizado ou não, ainda que tenha sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, mediante pagatnentos mensais e sucessivos em
até 60 (sessenta) parcelas.

g l .' O contribuinte poderá ter apenas um parcelamento de que trata o capa// deste
artigo, CLÜo débito constituído inscrito ou não em dívida atava do Município de Vinhedo, poderá ser
incluído até a data do pedido de parcelamento.

$2.' Havendo débito inscrito em dívida ativa do Município
processuais, honorários advocatícios, emolumentos e demais encargos legais.

o devedorpagará custas

$3.' Observadas as condições previstas neste artigo, será admitido reparcelamento
de débitos constantes de parcelamento eln andamento ou que tenha sido rescindido.

$4.' Ocorrendo reparcelainento, poderão ser incluídos novos débitos

$5.' O Poder Executivo poderá aderir a múltiplos canais bancários para .a
arrecadação dos seus tributos, contribuições e multas mtmicipais, inclusive por meio de uso de
equipamentos e outros processos necessários que possibilitem, diretainente a arrecadação a.esta ou
parcelado, através de cartão de crédito ou de débito ou outros meios físicos ou eletrânicos instituídos e
autorizados pelo Banco Central do Brasil

(NR)

Art. 2.' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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de Vinhedo, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois
mil e vinte
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