
S ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CAMARA MUNICIPAL DE BARR.A DO PIRAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

LEI COMPLEMENTAR NO 001 DE 02 DE MARO DE 2016. 

Ementa: "Altera os parégrafos do artigo 17 da 
Lei Municipal n° 379 de 28 do novembro do 
1997 - COdigo Tributario, alterado pela Lei 
Complementar n° 003 de 03 de dezembm do 
2015, e dá outras providéncias." 

A Câmara Municipal de Barra do Piral aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art.1 °  - flea aiterada a redaçao dos parágrafos do artigo 17 da 
Lei Municipal n° 379 do 28 do novembro do 1997, que foram alterados pela Lei 
Complernentar n o  003 de 03 de dezembro de 2010, que tern a seguinte 
redaçao: 

"Artigo 17 -0 irnposto será pago de urna vez ou parceladarnente, 
na forma e prazos definidos em regularnento. 

§ 10 - 0 contribuinte que não possuir débitos do imposto podera optar 
pelo pagamento ern cota (mica que gozará do desconto de 25% (vinte e cinco 
por cento) na forma do regulamento. 

§ 20  - 0 contribuinte que regularizar os débitos do irnposto ate a data 
prevista em regularnento para vencirnento da cota (mica que trata o paragrafo 
antecedente podera pleitear a cota (mica corn desconto de 25% (vinte e cinco 
por cento). 

§ 30 - Q contribuinte que possuir débito do imposto podera ainda optar 
pelo pagamento em cota (mica corn desconto de 10% (dez por cento) na forma 
do regularnento. 

§ 40 - o pagamento das parcelas vincendas so podera ser efetuado 
concomitantemente corn Os das vencidas. 

§ 50 - 0 irnposto será cobrado em 10 (dez) parcelas mensais e 
sucessivas dentro do exercicio para os não optantes pela cota (mica, e 
proporcionalmente nas hipOteses previstas nos incisos I e U do artigo 14 desta 
Lei, respeitando-se ainda o disposto no artigo 20." 

Passa a ter a seguinte redaçao: 

"Artigo 17-0 irnposto sera pago de urna vez ou parceladarnente, 
na forma e prazos definidos em regularnento. 

§ 1 0  - 0 contribuinte que não possuir débitos do irnposto podera optar 
pelo pagarnento em cota (mica que gozará do desconto do 10% (dez por cento) 
na forma do regularnento. 
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§ 20  - 0 pagamento das parcelas vincendas sO poderé ser efetuado 
concomitantemente corn as das vencidas. 

§ 30  - 0 imposto será cobrado em 10 (dez) parcelas mensais e 
sucessivas dentro do exercicio para os näo optantes pela cota Unica, e 
proporcionalmente nas hipOteses previstas nos incisos I e II do artigo 14 desta 
Lei, respeitando-se ainda o disposto no artigo 20." 

Art. 20  - Ficam mantidos as demais artigos da lei referenciada. 

Art. 30  - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1 0  de janeiro de 
2017, revogando-se as disposiçOes em contrário, em especial os §§ 1 0, 20, 30 , 

40,  50  e caput do artigo 17 do COdigo Tributãrio Municipal - CTM. 

GABINETE DO PREFEITO, 02 DE MAR0 DE 2016. 

DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal 
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