
 

LEI  Nº 920/2009 

 
 
“CONCEDE CANCELAMENTO DE CADASTROS MUNICIPAIS 
INATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
O povo de Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder o 

cancelamento de todos os cadastros municipais, inativos há mais de um ano, referentes a 
contribuintes cadastros no ISSQN –Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza e de Alvará de 
Localização e Funcionamento vencidos até 31 de dezembro de 2008. 

 
Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a nomear, mediante 

Portaria, uma Comissão de Apuração da condição de inativo do contribuinte, a ser composta por 
quatro membros, sendo dois indicados pelo Executivo Municipal e dois indicados pelo Legislativo 
Municipal .  

 
Art. 3º - A Comissão será responsável pela realização de todas as 

diligências e sindicâncias para constatação da condição de inativo do contribuinte, procedendo-se 
a lavratura de um laudo a cada visita, contendo todas  as informações constatadas.  

 
Art. 4º - O contribuinte deverá ser notificado do resultado das 

averiguações e do cancelamento do seu cadastro, podendo, se quiser, interpor recurso à 
autoridade competente no prazo de 03 (três) dias após a notificação.  

 
§ 1º - O recurso será encaminhado ao Executivo Municipal que analisará 

as razões do contribuinte, decidindo ou não pelo referido cancelamento, no prazo de 05 (cinco) 
dias.  

§ 2º - Caso o contribuinte já manifeste a sua concordância com o 
cancelamento, será o mesmo procedido de imediato, retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro 
de 2008.  

 
Art. 5º - O cancelamento dos lançamentos no Cadastro Municipal não 

exime o contribuinte do pagamento dos tributos já lançados em dívida ativa municipal. 
 
    
Art. 6º - O contribuinte poderá ainda requerer o cancelamento do crédito 

tributário, pelos motivos elencados no artigo 157 do Código Tributário Municipal (Lei 597/97), 
através de requerimento escrito, devidamente fundamentado, anexando ao  mesmo as provas 
necessárias. 

 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela se 
contém. 

Divisa Nova, 14 de maio de 2009. 
 
 
JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO  
        Prefeito Municipal  


