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É com enorme satisfação que apresentamos 

nosso Informativo, com notícias e informações 

importantes da área tributária. 

Esta edição traz conteúdo sobre perdão de 

débitos municipais imobiliários ou 

mobiliários autorizados pela Lei 

Complementar Municipal nº 328/2010. 

Desejamos a todos, uma boa leitura. 

 

DÉBITOS DE PEQUENO VALOR SÃO 

PERDOADOS PELA PREFEITURA DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 

Os contribuintes rio-pretenses 

provavelmente não sabem, mas débitos 

tributários (não tributários também) de 

pequeno valor são perdoados todos os 

anos pela Prefeitura Municipal. 

Isso porque, a Lei Complementar 

Municipal nº 328/2010 previu hipóteses 

de remissão de dívidas e, entre elas, 

trouxe o perdão de débitos com tributos 

imobiliários (IPTU, por exemplo) e 

tributos mobiliários (ISS, por exemplo) 

que não ultrapassem determinados  

 

valores considerando cada cadastro 

municipal. 

Os valores são atualizados todos os anos. 

Hoje, os montantes perdoados a título de 

tributos estão por volta de R$ 300,00 para 

os débitos imobiliários, podendo chegar a 

R$ 900,00 para os débitos mobiliários (há 

distinção de valores quando se trata de 

contribuinte inativo ou sediado em outro 

município). 

Ao mesmo tempo em que perdoa essas 

pequenas dívidas, no entanto, a 

Prefeitura costuma não se esforçar tanto 

para divulgar o benefício, aguardando 

que os contribuintes a procurem 

requerendo a baixa nos valores lançados 

junto aos cadastros municipais. 

Os contribuintes rio-pretenses, portanto, 

devem ficar atentos à existência da Lei 

Complementar Municipal nº 328/2010 e 

aos Decretos que atualizam anualmente 

os valores por ela perdoados. 
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Nosso escritório se coloca à disposição para 

maiores esclarecimentos sobre os assuntos 

aqui disponibilizados. 
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