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  LEI COMPLEMENTAR Nº 283, DE 5 DE JULHO DE 2007. 
 

Dispõe sobre o parcelamento do crédito 
tributário para ingresso no Simples Nacional, 
previsto na Lei Complementar Federal nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. 
  Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar. 

 
  Art. 1º Para o ingresso no regime diferenciado previsto na Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será concedido parcelamento, em até 120 (cento 
e vinte) parcelas mensais e sucessivas, dos débitos relativos aos tributos que integram o 
Simples Nacional, de responsabilidade da microempresa ou empresa de pequeno porte.   
 
  § 1º O valor mínimo da parcela mensal será de R$ 100,00 (cem reais), para cada 
codificação de receita, considerada separadamente. 
 
  § 2º O parcelamento previsto no caput será concedido para débitos com fatos 
geradores ocorridos até 30 de junho de 2007. 
 
  Art. 2º A consolidação dos débitos referidos nesta Lei terá por base a data da 
formalização do pedido de parcelamento, e resultará da soma do principal, da atualização 
monetária, da multa mora e dos juros acumulados, nos termos do artigo 79, § 4º da Lei 
Complementar 123/2006. 
 
  Art. 3º O parcelamento previsto nesta Lei é específico para ingresso no Simples 
Nacional, podendo sua opção ser formalizada tão-somente no período de 2 de julho de 2007 
a 31 de julho de 2007. 
 
  § 1º Formalizado o parcelamento, as parcelas serão mensais e sucessivas, devendo a 
primeira parcela ser paga na data da formalização. 
 
  § 2º É vedada nesta modalidade de parcelamento a inclusão de débitos que já foram 
objeto de parcelamento anterior. 
 
  § 3º Os débitos objeto de litígio judicial e administrativo somente serão alcançados 
pelo parcelamento de que trata esta Lei, no caso de o sujeito passivo desistir de forma 
irretratável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial proposta, e 
cumulativamente renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os 
referidos processos administrativos e ações judiciais. 
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  Art. 4º Adotam-se os demais dispositivos contidos na Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, nas Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, 
especialmente a Resolução de nº 04, de 30 de maio de 2007, e na legislação municipal que 
regra os parcelamentos, naquilo que não contrarie aqueles diplomas legais e o disposto nesta 
Lei. 
 
  Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Caxias do Sul, 5 de julho de 2007; 132º da Colonização e 117º da Emancipação Política. 
 
 
 

José Ivo Sartori, 
PREFEITO MUNICIPAL. 

 
 

 


