
 
 

LEI Nº  921/2009 

 
 
“CONCEDE ANISTIA DE JUROS E MULTA DOS CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008 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 Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 

anistia de multa e juros aos contribuintes referente aos créditos de natureza tributária e 
não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança , inclusive 
em fase de parcelamento,  para pagamento à vista,  até 30 de setembro de 2009. 

 
Art. 2º - Para usufruir do benefício de que trata o artigo 1º, o 

contribuinte deverá requerê-lo junto à Secretaria Municipal da Fazenda.  
 
Art. 3º - O crédito tributário poderá ser ainda pactuado em até 10 

(dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com redução dos juros e multas, na seguinte 
proporção: 

 
I-   80% (oitenta por cento), para pagamento em até  03 (três) 

parcelas; 
II-   60% (sessenta por cento)  para  pagamento em até 05 (cinco) 

parcelas; 
III-  40% (quarenta por cento) para pagamento em até 08 (oito) 
parcelas; 
IV-  20% (vinte por cento)  para pagamento em até 10 (dez) 
parcelas; 
 
§ 1º - Para usufruir da referida redução, deverá o contribuinte 

requerer o pedido de parcelamento no mesmo prazo estabelecido no artigo 1º desta  Lei, 
com o pagamento da primeira parcela. 

 
§ 2º - A primeira parcela vencerá na data do pedido de 

parcelamento e as demais, nos mesmos dias dos meses subseqüentes, prorrogando-se 
para o primeiro dia útil caso não haja expediente bancário. 

 
§ 3º - O atraso no pagamento das parcelas ensejará a aplicação 

de multas e juros, na forma da legislação municipal . 
 



Art. 4º - O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 20,00 
(vinte reais) quando se tratar de pessoa física e R$ 40,00 (quarenta reais)  quando se 
tratar de pessoas jurídicas.  

 
Art. 5º - O não pagamento de duas parcelas consecutivas implica 

no imediato cancelamento da presente isenção, restabelecendo o valor original do crédito 
tributário, sem qualquer redução de juros e multa, deduzindo-se apenas as parcelas já 
quitadas. 

 
Art. 6º - Findo o prazo estabelecido nesta lei para a anistia total ou 

parcial de juros e multas, o pedido de parcelamento   obedecerá as disposições da  Lei 
Municipal nº 816,   de 23 de junho de 2005.  

 
  Art. 7º - Os benefícios desta  Lei poderão ser concedidos a 

créditos tributário que tenha sido objeto de parcelamento anterior à vigência desta lei, não 
integralmente quitado e ainda que cancelado por falta de pagamento, desde que 
requerido a adesão no  prazo estabelecido nesta lei, atendidos os demais critérios e 
condições. 

 
Parágrafo Único - O deferimento do pedido não implicará em 

direito de restituição de quantias já recolhidas  a título de juros e multa e nem 
compensação  das importâncias já quitadas.  

 
Art. 8º - Deverá o Executivo Municipal promover a divulgação da 

presente lei pelos meios de comunicação local. 
 
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se a Lei Municipal  nº 741, de 31 de dezembro de 2001. 
 
 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  
 
 
 
 


