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LEIN.O

229

DE

CONCEDE ANISTIA, EM CARATER GERAL, RELATIVO A
JUROS DE MORA E MULTA, PARA LIQUIDAC;Ao DE DEBITOS
TRIBUTARIOS VENCIDOS ATE 31/12/2000 E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

FAC;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE AREAL APROVA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1.0 - Os debitos tributanos para com a Fazenda Municipal, vencidos ate 0 dia 31 (trinta e um)
de dezembro de 2000, inclusive aque1es inscritos na Divida Ativa, poderao ser parce1ados com anistia da
~
multa e juros de mora, ate 0 dia 30 (trinta) de dezembro de 2001.
§ 1.0 - Os contribuintes em debito para com a Fazenda Municipal, s6 terao direito ao beneficio
acima disposto, se requererem 0 beneficio na Secretaria de Fazenda Municipal, atraves daassinatura de
documento de confissao de divida e pedido de parcelamento, impreterivelmente ate 0 dia 30 (trinta) de
dezembro de 2001. .
Art. 2.° - Os debitos referidos no caput do artigo anterior, poderao ser objeto de parcelamento da
forma abaixo discriminada:
1- Debitos ate R$ 1.207,20 - 24 parce1as;
II- Debitos de R$ 1.207,21 ate R$ 4.024,00 - 32 parcelas;
III - Debitos de R$ 4.024,01 ate R$ 12.072,00 - 40 parcelas;
IV - D6bitos acima de R$ 12.072,00 - 48 parcelas.
§ 1.0 - 0 vencimento da 1. parcela ocorrera no ato da confissao da divida e pedido de
parcelamento. As demais parcel as vencerao no mesmo dia dos meses subseqiientes e 0 valor minimo da
parcel a sera de R$20,00 (vinte reais).
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Art. 3.° - Ap1ica-se esta Lei, inclusive aos d6bitos ja ajuizados que tiverem 0 pedido de
parce1amento feito ate 30 (trinta) de dezembro de 2001, com exce~ao das despesas re1ativas a honoranos
profissionais, taxas e custas processuais que nao poderao ser parce1ados.
Art. 4.° - No caso do contribuinte atrasar 0 pagamento de 02 (duas) parcelas consecutivas, 0
parcelamento sera. cancelado e os debitos remanescentes com os devidos acrescimos morat6rios, serao
inscritos na divida ativa do Municipio.
Art. 5.° - Os parcelamentos feitos
contemplados pelos beneficios nela previstos.
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