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LEI NQ741 DE 2] DE JUNHO DE 198].-

I1Dispõe sobre parcelamento de débitos fis-
cais inscritos na Dívida Ativa."

EDJA~~ DE LI1~ VALA, Prefeito Municipal -
da Estância de Águas da Prata, Estado de são Paulo, etc., usando
das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estân
aia de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e promulgo a seguin
te

L E ~:

Ar~go lQ - Os débitos de natureza tributá
ria ou de qualquer origem, inscritos na Dívida Ativa poderão ser
recolhidos em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e consecuti /
vas, desde que nenhuma delas seja inferior a 20% da Unidade Refe-
rência vigente no Município, e que o contribuinte:

I - Encontre-se em dia com os tributos mu-
nicipais a partir de 01 de janeiro de 1983;

11 - Indique no pedido de parcelamento todos
os tributos que deseja parcelar;

111 - Renuncie expressamente, à defesa ou r~
curso administrativo, bem como desista dos interpostos.

Artigo 2Q - ~ competente para decidir o pe
dido de parcelamento o Prefeito Municipal.

Artigo 3Q - Os débitos a serem parcelados
estão sujeitos a multa prevista no Código Tributário, correção IDQ

netária de seu valor até a data da assinatura do termo de acordo _
e juros de 1% ao mês contados até a data prevista para liquidação
do débito.

Artigo 42 - Os que deixarem de recolher 3
(tres) parcelas consecutivas ou não, serão considerados inadimplen
tes quanto ao parcelamento concedido e terão reconstituidos os reg
ectivos débitos com a atualização da correção monetária e cons~ /
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quente cobrança judicial do saldo devedor.
Parágrafo único:- O não paga'11ento de qual /

quer parcela na data de seu vencimento, até o número máximo de
três, acarretará a incidência em cada uma, da multa de 20% (vinte
por cento), juros de 1% por mês ou fração de mês e correção mone-
tária do valor da parcela.

Artigo 5º - O parcela~ento autorizado por
esta Lei vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua. -publicaçao.

Artigo 6Q - Nas certidões negativas referen
tes a imóveis cujos débitos foram objeto de parcelamento, será 0-

brigatoria~ente destacada essa condição, bem como o saldo devedor
existente na data da expedição da certidão, salvo na liquidação _
total do acordo.

Parágrafo ÚDico:- A certidão só será expedi
da Se o parcelamento estiver rigorosamente em dia.

Artigo 7Q - O pedido de parcelamento será
fonnulado por escrito, com os requisitos desta Lei, e o Setor de
Tributação terá o prazo de 15 (quinze) dias contados da data do
protocolo para proceder ao levantamento do débito, que constará
de confissão de dívida e termo de acordo assinado pelo devedor e
pelo Prefeito Municipal.

Artigo 8Q - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de ~guas
da Prata, aos vinte e tres dias do mês de j novecentos
e oitenta e tres.

EDJA~~ DE LI~~ VALA
Prefeito Municipal

jclJ,.;I;: ~ íÇ'~
VALENTINA NAD~~ Gotms

Secretária
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