
 
Lei 770/02, de 31 de dezembro de 2002 

 
 

“Institui o Programa de Recuperação Fiscal 
 e dá outras providências” 

 
 
 

  A Câmara Municipal de Divisa Nova - MG, por seus representantes 
legais, aprovou e eu, ANTONIO CESAR SIQUEIRA, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte lei: 
 

   Art. 1º – O crédito tributário de qualquer natureza, vencido até 31 de 
dezembro de 2002, formalizado ou não, inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada 
ou não sua cobrança, poderá ser pago em até 06 (seis) parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, observados os percentuais de redução do valor das multas, juros 
moratórios a seguir determinados: 
 

I. noventa por cento para pagamento à vista; 
II. oitenta por cento para pagamento em até duas parcelas fixas; 
III. setenta por cento para pagamento em até três parcelas fixas; 
IV. sessenta por cento para pagamento em até quatro parcelas fixas; 
V. cinqüenta por cento para pagamento em até cinco parcelas fixas; 
VI. quarenta por cento para pagamento em até seis parcelas fixas. 

 
   § 1º - O crédito tributário de que trata este artigo terá seu valor 
atualizado até a data do efetivo pagamento. 
 
   § 2º - O valor das parcelas não será inferior a R$ 15,00 (quinze reais). 
 
   § 3º - Fica concedido ao contribuinte ou responsável tributário o prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação desta Lei para se habilitar ao 
benefício de que trata esta Lei. 
 
   § 4º - O pagamento à vista ou o da primeira parcela será efetuado no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de concessão do benefício e as demais 
parcelas, no mesmo dia dos meses subseqüentes. 
 
   § 5º - Vencidas e não quitadas 02 (duas) parcelas mensais e 
consecutivas, o contribuinte terá cancelado o parcelamento e implicará o 
restabelecimento do crédito tributário sem os benefícios de que trata esta lei. 
 
   Art. 2º - O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do 
débito a expressa renúncia a qualquer recurso administrativo, bem como a 
desistência dos já interpostos. 



 
   Art. 3º - As reduções de que trata esta Lei não se acumulam com 
outras previstas na legislação tributária em razão da data de pagamento, nem com 
nenhum outro benefício de mesma natureza. 
 
   Art. 4º - Os benefícios previstos nesta Lei não alcançam importância já 
recolhida e não dão direito a restituição ou compensação de qualquer importância 
recolhida. 
 
   Art. 5º - O deferimento do benefício de que trata esta lei ou do pedido 
de parcelamento não homologa o crédito tributário, podendo ser revogados os 
benefícios caso não sejam cumpridos os requisitos legais. 
 
   Art. 6º - Esta Lei entra 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, 31 de dezembro de 2002. 
 
 
 

ANTONIO CESAR SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREIRA 
Secretário Municipal 


