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Prefeitura Municipal de Santa CruzCabrália

Estado da Bahia

LEI N° 614, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

"Dispõe sobre a criação do programa de
conciliação judicial do município de Santa
Cruz Cabrália, e sobre procedimento de
regularização de aforamentos, e dá outras
providências."

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° Fica instituído o Programa de Conciliação Judicial do Município de Santa
Cruz Cabrália, Estado da Bahia - destinado à regularização de demandas judiciais do
Município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, decorrentes de ações em que o
município é parte.

Art. 2° A inclusão de determinado processo no programa dar-se-à por opção das
partes, representado o particular por seu advogado e o município por seu procurador.

§ 1° Nas ações de execução fiscal será aplicado regime especial de consolidação,
parcelamento e pagamento dos débitos a que se refere os respectivos processos,
incluindo-se os encargos em geral, ficando os procuradores municipais autorizados a
ofertar conciliação mediante desconto, exclusivamente, no pagamento dos encargos
moratórios Ourose multa de mora) em função da adesão ao programa.

§ 22 Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo
débito originário acrescido dos encargos e acréscimos legais ou contratuais vencidos até a
data da apuração.

§ 3° A consolidação dos débitos existentes em nome do optante será efetuada na
data da do ato de acordo judicial.

§4° A opção pelo programa, implica no início imediato do pagamento dos débitos,
devendo ser paga a parcela única ou a primeira parcela na data do ato de conciliação.

Art. 3° Os débitos deverão ser pagos nas seguintes condições:

I - pagamento à vista;

11-pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas;

§ 1° Na hipótese do inciso I o desconto será de 100% dos encargos moratórios, e,
na hipótese do inciso II o desconto será de 80% dos encargos moratórios.

§ 2° Em débitos com valores superiores a quarenta salários mínimos o desconto
de 100%dos encargos moratórios poderá ser aplicado mesmo mediante parcelamento em
até 24 parcelas, desde que a primeira parcela corresponda ao mínimo de 20% do total do
débito, ficando a parte impedida de utilizar-s ov mente dos benefícios desta lei, caso se
torne inadimplente nos próximos 5 (cinco) os.

§ 3° O lapso temporal de apli bilid do programa compreenderá o período de
funcionamento forense de cada exerci io, cofl ficácia imediata à sanção desta lei;
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§ 4° O pagamento dos débitos tratados no caput. poderá ser realizado mediante
documento de arrecadação, boletos bancários, cartão de débito ou crédito, mediante
compensação de dívidas entre as partes, e, mediante dação em pagamento de bem imóvel
quando presente razão de interesse público manifestada pelo Chefe do Poder Executivo
na aquisição do imóvel.

§ 5° Fica instituída a Taxa de Parcelamento Tributário Por Operação de Cartão
(TPTOC), correspondente a 5% (cinco por cento) da dívida parcelada em operação
envolvendo cartão de débito ou crédito, referente às despesas administrativas e
operacionais.

Art. 4° A opção pelo programa nos casos de execução fiscal sujeita o contribuinte a:

I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos;

II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para o
programa;

111-pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito incluído no programa.

Art. 5° O particular que aderiu ao programa perderá os benefícios desta lei
quando ficar inadimplente no pagamento das parcelas, incorrendo na exigibilidade imediata
da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, incorporando-se ao montante não
pago os acréscimos legais na forma da legislação aplicável.

Art. 6° Fica também instituído o Programa de Conciliação Judiciai ou Extrajudiciai
do Município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia, destinado à disciplina dos
procedimentos administrativos para a extinção ou remição de aforamento de terrenos
dominiais do Município, aplicando-se, no que couberem, as disposições desta lei relativas
ao Programa de Conciliação Judicial previstas no art. 1° ao art. 5°, desta lei, inclusive
quanto as condições de quitação dos débitos.

Art. 7° Para os terrenos submetidos ao regime enfrtêutico, o foreiro incurso em
hipótese de comisso ou de comprovada inadimplência em relação às cláusulas e
obrigações contratuais, poderá afastar a imposição da sanção de caducidade, aderindo ao
programa e requerendo a remição do foro e a consolidação do domínio pleno, devendo,
para tanto:

a) para os que optarem pelo pagamento à vista, realizar o pagamento do laudêmio
de 5% e do foro de 0.6% do valor venal atualizado do terreno, relativo aos últimos 05 anos
devidos, afastando-se a imposição da multa de 50% sobre o valor do débito, prevista
contratualmente;

b) para os que optarem pelo pagamento parcelado, limitado ao máximo de 24
meses, com o pagamento do laudêmio de 5%, do foro de 0.6% do valor venal atualizado
do terreno, relativo aos últimos 05 anos devidos, e, de 50% do valor da multa, prevista
contratualmente.

Parágrafo único. Reputam-se como dívida ativ i tegram o valor devido pelo
foreiro optante do programa, os valores referentes lau êmios não pagos em cada
transferência de aforamento, assim como, os foros a ais n- quitados regularmente.

Art. 8° A Procuradoria Geral do Municíp· de S
a promover mutirões de conciliação nas ações e que

a Cruz Cabrália fica autorizada
unicípio for parte.
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§ 1° Para os mutirões de que trata o caput a Procuradoria Geral do Município
contará com apoio estrutural, físico, logístico, humano e material, da Secretaria Municipal
de Finanças, da Secretaria Municipal de Administração e dos demais órgãos e servidores
que se fizerem necessários.

Art. 9°. Os encargos reconhecidamente sem natureza de receita pública serão
destinados diretamente aos seus titulares, na forma da lei, nos termos da conciliação, e em
conformidade com o regimento interno da Procuradoria Geral do Município.

Parágrafo Único: Nas ações em que o município for parte, relativas a bens
imóveis, qualquer conciliação que representar subtração do patrimônio imobiliário
municipal dependerá de manifestação prévia do Chefe do Poder Executivo Municipal, que
estará autorizado a manejá-lo, desde que demonstre o interesse público presente em cada
caso, ficando seus efeitos condicionados à homologação judicial.

Art. 10°. Os dispositivos desta Lei entram em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sant abrália-Ba, em 31 de Janeiro de 2019.

Junior
ai


