
.'...ai Compierr.entar .\lº. 04J, <Ae 18 ée Set:~rn.:Jro de 2007. 

"Dis,aõe so~rt: a aiteração dos Artigos 3°, 4°, 11° ~ ·J:;;o da Lei Complememar nº. 
028 de O.t; da Março de 2005". 

FAÇO SA.OER que a Cârtiara Munic;pal APROVOU e eu JAMlL 
SEROr.., ?refeito Municipal de Tabapuã, Estado de Sãc ºa.;10, usanGo das ati"ibuiçôes 
que me ~:;ão conferidas por Lei, SANCIONO E PROrilULGO a seguint:e Lei, conforme 
Autógrafo 11º. 035, de 18 de Setembro de 2007, oriur:do do Proje·(o de lei 
Com:)ier.-ientar JG2, de 05 de Setemb:-o de 2007. 

Ardgo 1° - O Artigo 3° da Le; Compler-en~ar nº. 028 de 08 de Março 
de 200b, passará a vigc-ar corr. a se;;....::nte reaação: 

Arttoc 3c - Os aéo,tos aorn~g;a0s ;:ie1..: ?:.:>çama cç Recupera<;ãc 
cisca;, assir,·, enter.dico o vaior pr:nc1pai ao créc:í:·~o tr:b1..tõ -10, nos termos do parágrafo 
L.11co de> a1~igo anterior, ooc&•ão seí paç-'.>s em ate 46 (c;L.aren-:a e oito} me~.es. 

vencendi:J em parcelas rr.e::sais e sucessivas, $enc.o ?.h!aiizados no vaior ae Yí% 
(;::eio ;:o- cetito) ao mês e juros simples. 

Artigo 2° - O Artigo 4 " da lei Co1.p1amentar r.0
• J28 de 08 de 

.V:arço OE~ 2005, passa:--á a vig0rar com a seguinte recação· 

Anigo 4° - A adesão ao Progra.-na de i<t:cuperação Fiscai, medii::ime 
requenrnento do devedor, podera ser formalizada & qualquer tempo, dentro ao 
exe:-dc!o de cada exercício fisca1. 

i - Para adesão ao ?rogr&.~a ae ~ec...iperação Fisca1, o co!Tmbuir.<e 
cleve.-á e:sta.- 1:::m dia com os i í ibutos uü ano em exeíck;;c. 

1! - Para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, o contribu ime 
não ;:icaerá tcí s:do benaf;ciado com a Lei Complemama: .1º. C28 de 08 de Março de 
2005. 

Atti~o 3° - O A~:90 ·, 1 aa .... e. Comp.ementar nº. 026 oe 08 oe 
Março cfo~ 2005, ~assará a vigorar com a seguinte redação: 

l! F • • ·•.a,-: i'1": C..:·11•,• Cêt- t •. ; . ' • -~:'IJ 



Artigo 1 í - O valor mínimo de caaa parcela será de R$ 20,00 (vinte 
rea is) para toaos os débitos municipa;s. 

Artigo 4° - O A:"tigo 15 da _ej Complementar nº. 028 de 08 de 
Março de 2005, ;:>assará a vigorar com a seguinte rec.é:lção: 

Artigo í 5 - O não recolnimento das parcelas assumidas no 
parce1amerito por dois meses consecutivos, na vlgencia do acordo, impiicará exciusão 
do aevedor do programa de recuperação Fisca1. 

Artigo 5° - As despesas decorrentes cesta Lei serão cobertas com 
dmaçôes próprias do orçamento vigente, sL:plemeotadas se necessário. 

Artigo 6° - Esta L.ei Complementar enrra em vigor na data da sua 
publrcação, revogadas disposições em contrário. 

?refehurã Municipai de Taoapuã/SP, aos i8 aias ao mês de Setembro de 2007. 
" 

~ 
Prefeito Municipéll 

Registrada e ~u ;cada por afixação em loca esta Prefeitura, na data supra. 
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