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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

LEI N° 20, DE 02 DE MAIO DE 2019

Concede benefícios fiscais para quitação de 

dívidas tributária ou não tributária e dá 

outras providências.

0  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, BAHIA, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Os créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não 

tributária, vencidos até a entrada em vigor desta Lei, inscritos ou não em Dívida 

Ativa, ajuizados ou não, excepcionalmente, _ poderão ser pagos, atualizados 

monetariamente, com dispensa integral dos encargos devidos relativos à multa de 

mora, juros de mora e quando for o caso a multa de infração, para pagamento à 

vista ou parcelado em até (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

1 - em até 01 (uma) parcela, com dispensa de 100% (cem por cento) dos encargos 

devidos relativos à multa de mora, juros de mora e quando for o caso a multa de 

infração;

II - em até 04(quatro) parcelas, com dispensa de 60% (sessenta por cento) dos 

encargos devidos relativos à multa de mora, juros de mora e quando for o caso a 

multa de infração;

III - em até 06(seis) parcelas, com dispensa de 20% (vinte por cento) dos 

encargos devidos relativos à multa de mora, juros de mora e quando for o caso a 

multa de infração;

Parágrafo único -  Os benefícios desta Lei serão concedidos mediante solicitação 

pessoal ou através de representante legal, junto à Secretaria de Finanças deste 

Município.
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Art. 2o O devedor que atrasar, por 03(três) meses, o pagamento de qualquer das 

parcelas pactuadas, terá o seu parcelamento cancelado, restabelecendo-se os 

valores e as condições anteriores do crédito, considerando-se os pagamentos 

efetuados até a data do cancelamento.

§ 1o. O parcelamento uma vez cancelado ensejará a inscrição do saldo 

remanescente em Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito, a sua 

execução, caso já esteja inscrito ou o prosseguimento da execução, na hipótese 

de se encontrar ajuizado.

§ 2o. A falta de pagamento de qualquer parcela no vencimento ensejará os 

acréscimos estabelecidos na Lei 16/15.

Art. 3o. Gozará do benefício desta Lei aquele contribuinte que manifestar o 

interesse de extinguir o crédito tributário ou não tributário até o dia 28 de junho de 

2019.

Art. 4o. Ficam concedidas isenções das Taxas de Licença e Localização - TLL e 

Fiscalização do Funcionamento - TFF, previstas na Lei 16/15, as associações de 

classes sem fins lucrativos, devidamente constituídas e cadastradas no Município.

Parágrafo único. Perderá o benefício fiscal prevista no caput deste artigo a 

pessoa jurídica beneficiária que cometer infração a Legislação Tributária 

Municipal.

Art. 5o. Fica isento do Imposto sobre Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis e 

de Direitos a eles Relativos - ITBI, previsto na Lei 16/15, incidente na aquisição de 

um único imóvel residencial de interesse social, novo, que atenda aos critérios do

PRAÇA EMERSON BARBOSA, 01 -  CENTRO -  CEP: 47.820-000 - SÃO DESIDÉRIO - BA

http://Www.saodesiderio.ba.gov.br


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60
TEL: (77) 3623 -  2145 FAX: (77) 36232 239 -  www.saodesiderio.ba.gov.br

Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, instituído através da Lei Federai n° 

11.977/09, uma única vez para cada adquirente e desde que destinado a 

mutuários com renda familiar de até 6 (seis) salários mínimos.

Art. 6o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o. Ficam revogadas as disposições em contrário a presente Lei.

GABINETE DO PREFEITO, 02 DE MAI

José Carlos^lê& aryamo 
Prefeito Municipal

João Antônio Rodrigues Linhares
Secretário de Administração, Planejamento, Finanças e Orçamento
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