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LEI Nº 928 DE 15 DE MARÇO DE 2017.
Institui o programa de Valorização e Estímulo de Quitação de Dívidas e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL
Faço saber que a Câmara Municipal de Areal aprova e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Valorização e Estímulo de Quitação de Dívidas Municipais,
tributárias ou não, incluídas as relativas e decorrentes da extinta Autarquia SAAESA atual SAE.
Art. 2º O Programa destina-se a promover a regularização de créditos do Município, de
titularidade de pessoas físicas ou jurídicas relativos a Débitos Municipais com vencimentos até
31 de dezembro de 2016, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a
ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de
valores retidos.
Parágrafo único. O prazo de adesão à presente Lei será de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
publicação desta lei, podendo ser prorrogado por igual período através de Decreto do Chefe do
Poder Executivo, com parcelamento máximo em 60 (sessenta) vezes.
Art. 3º Os pagamentos dos créditos municipais previstos no art. 1º desta lei serão realizados da
seguinte maneira:
§ 1º À vista ou em até 5 (cinco) vezes, com anistia total de juros, multa e honorários
advocatícios.
§ 2º Havendo parcelamento superior a 05 (cinco) vezes, a anistia capitulada no § 1º deste
artigo se dará:
I – de 6 (seis) até 12 (doze) vezes com redução de 70% (setenta por cento) do valor dos juros,
multa e honorários advocatícios;
II – de 13 (treze) até 24 (vinte e quatro) vezes com redução de 50% (cinquenta por cento) do
valor dos juros, multa e honorários advocatícios;
III – de 25 (vinte e cinco) até 50 (cinquenta) vezes com redução de 30% (trinta por cento) do
valor dos juros, multa e honorários advocatícios;
IV – de 51 (cinquenta e um) até 60 (sessenta) vezes com redução de 20% (vinte por cento) do
valor dos juros, multa e honorários advocatícios;
§ 3º No caso do parcelamento, caso a parcela ultrapasse o exercício fiscal, o valor da parcela
será atualizada com base na UFA (Unidade Fiscal de Areal), sendo o valor mínimo de cada
parcela de ½ (meia) UFA (Unidade Fiscal do Município de Areal).
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§ 4º Não sofrerão o desconto ou remissão de que trata esta Lei os débitos enviados à inscrição
provenientes de condenações judiciais.
§ 5º O pedido de parcelamento somente será deferido com o efetivo pagamento da
1ª (primeira) parcela e mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- CPF do proprietário;
- Comprovante de residência;
- Em caso de pedido de parcelamento feito por procurador, deverá ser apresentado procuração
específica com poderes especiais requerendo a autorização do parcelamento junto ao
Município, com firma reconhecida em cartório do outorgante e do seu procurador.
§ 6º Exclui-se dos benefícios dessa Lei o valor da correção monetária, incidente sobre o valor
do débito objeto do parcelamento.
§ 7º O contribuinte que aderir ao parcelamento não poderá inadimplir 03 (três) parcelas,
consecutivas ou não, sob pena de perda do benefício instituído por esta lei, com o
restabelecimento dos juros, multas e honorários advocatícios incidentes sobre o valor
remanescente, prosseguindo-se a cobrança via execução fiscal, caso já tenha sido ajuizada.
§ 8º Caso o contribuinte atrase o pagamento de qualquer das parcelas, haverá incidência de
juros legais.
Art. 4º Esta lei não se aplica as dívidas de pessoas físicas ou jurídicas relativos aos débitos
municipais quitadas em datas anteriores aos da publicação desta Lei.
Art. 5º A adesão por parte dos contribuintes ao programa instituído por esta lei, importará em
reconhecimento da procedência da dívida nos termos da Lei Civil, bem como da liquidez e da
certeza do crédito municipal, e ainda em renúncia ao direito de impugnar ou recorrer quanto a
sua cobrança.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 01 de julho de 2017, revogando-se as disposições contrárias.

Flávio Magdalena Bravo
Prefeito

2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

