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LEI COMPLEMENTAR Nº 093/2014 - Em 28 de maio de 2014. 

 

     

Dispõe sobre anistia de juros e multas na 

proporção que especifica, conforme art. 64 a 66 da 

Lei Complementar nº 016/2000 (Código Tributário 

Municipal). 

 

 

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO, Prefeito Municipal da Estância de Cananéia, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que a Câmara Municipal em Sessão 

Extraordinária realizada em 27/05/2014, aprovou por 08 votos favoráveis, o Projeto de Lei, e ELE 

sanciona e promulga a presente 

 

Lei: 

 

 

Art. 1º Fica concedida a dispensa de recolhimento de multa e juros de mora incidentes 

sobre tributos municipais vencidos e não pagos, inscritos em Dívida Ativa ou em fase de cobrança 

judicial, na seguinte proporção: 

 

I – pagamento à vista: 100% (cem por cento) de desconto; 

 

II – pagamento em até 03 (três) parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira 

no ato do acordo: 80% (oitenta por cento) de desconto sobre o valor de multas e juros de mora; 

 

III – pagamento em até 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a 

primeira no ato do acordo: 50% (cinquenta por cento) de desconto sobre o valor de multas e juros 

de mora. 

 

Parágrafo único. O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 70,80 

(setenta reais e oitenta centavos). 

 

Art. 2º Os contribuintes interessados deverão comparecer na Prefeitura Municipal da 

Estância de Cananéia para efetuarem o pagamento até 30 de junho de 2014. 
 

 

Art. 3º O benefício concedido por esta Lei não autoriza: 

 

I – a restituição de importâncias já recolhidas; 

 

II – a dispensa de pagamento das custas e emolumentos, principalmente os judiciais, que 

não constituam rendas do município. 
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(continuação da Lei Complementar nº 093/2014) 

 

Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 28 de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO 

Prefeito Municipal 

Registre-se, Publique-se e 

Cumpra-se 

 

DINA MARA BARREIRA 

Diretora do Departamento Municipal de Governo e Administração 

 


