
LEI MUNICIPAL N° 2.662/11 de 20 de maio de 2011. 
 

“Institui o Programa de Recuperação Fiscal 

Municipal – PRFM, no Município de Goiatuba, 

e dá outras providências.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – PRFM, 

no Município de Goiatuba, constituído na forma autorizada por esta Lei, de 

medidas facilitadoras para a quitação de débitos para com a Fazenda Publica 

Municipal  de Créditos  Tributários. 

§1° O PRFM tem por objetivo viabilizar a regularização fiscal, o restabelecimento e 

a revitalização de unidades econômicas, proporcionando-lhes melhor desempenho 

econômico, financeiro e social, com vistas ao incremento da produção, da prestação 

de serviços e à elevação do nível de arrecadação da receita tributária municipal e a 

geração de empregos. 

   

DA REDUÇÃO DO DÉBITO 

 

Art. 2° Fica concedida em caráter geral, anistia das penalidades de multas e juros de 

mora os contribuintes com débitos tributários e fiscais para com a Fazenda Publica 

Municipal, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2010, 

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, nas condições previstas no 

ANEXO ÚNICO desta lei. 

§ 1° A redução prevista no caput deste artigo alcança todos os créditos tributários do 

devedor, compreendendo o ISSQN, o IPTU/ITU, as TAXAS DE LICENÇA 

PELO PODER DE POLÍCIA e MULTAS relativas aos SERVIÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS nas seguintes, situações: 

 

 I – objeto de parcelamento; 

 II – não constituído desde que venha a ser confessado 

espontaneamente; 

 III - constituído por meio de ação fiscal  antes do início da vigência 

desta lei. 

 

§ 2º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios concedidos pelo PRFM, deve 

requerer o pagamento, por uma das formas e prazos estabelecidas em regulamento 

baixado pelo Secretário Municipal de Finanças. 

 

§ 3º A redução de que trata o caput não se aplica às dívidas ajuizadas ou em 

discussão judicial. 

 



Art. 3º O crédito tributário favorecido somente é liquidado com pagamento em 

moeda corrente ou cheque após a sua compensação. 

 

Art. 4º Para que os contribuintes devedores possam optar pelo parcelamento dos 

tributos em atraso, cada parcela não poderá ser inferior a: 

 

 I - 20,00 (vinte) UFMs para pessoas físicas; 

 II – 40,00 (quarenta) UFMs para pessoas jurídicas.   

 

§1°. Os contribuintes que estiverem com parcelamento em curso, 

independentemente de estarem adimplentes, e tiverem débitos parcelados, poderão 

repactuar os pagamentos, consolidando-os nos moldes definidos nesta Lei, sem 

ultrapassar o numero de parcelas definidas no caput deste artigo; 

 

§2°. A solicitação de parcelamento implica em confissão irretratável da dívida, com 

renúncia ao direito de impugnar ou recorrer quanto a sua cobrança. 

 

Art. 5º O parcelamento dos créditos tributários favorecido pode ser renegociado a 

qualquer tempo, dentro do prazo para o seu pagamento, com vista à alteração do  

prazo, hipótese em que a renegociação: 

 

Parágrafo Único - deve ser feita tomando por base o saldo devedor do 

parcelamento, sendo definitivas as parcelas já quitadas que não podem ser objeto de 

alteração.  

 

 Art. 6º O vencimento da 1ª- parcela será sempre no dia da concessão do 

parcelamento e as demais, 30 dias após o vencimento da parcela anterior.  

 

Art. 7º O parcelamento fica automaticamente denunciado e o contribuinte, sujeito 

passivo, excluído do PRFM por ato do Secretário Municipal de Finanças, situação 

que perde o direito, relativamente ao saldo devedor remanescente, aos benefícios 

autorizados nesta lei, se ocorrerem as seguintes situações: 

 

I - inadimplência por 3 (três) meses consecutivos ou alternados, 

relativamente a tributo abrangido pelo PRFM; 

II - falência ou extinção, pela liquidação da pessoa jurídica; 

III - prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir 

informações, a diminuir ou a subtrair receita do contribuinte optante; 

IV - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei. 

 

§1º. Excluído o contribuinte do PRFM, será exigida imediatamente a totalidade do 

crédito tributário confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido, os 

acréscimos legais, previstos na legislação municipal, à época da ocorrência dos 

respectivos fatos geradores. 

 



§2º Após denunciado o parcelamento, o pagamento efetuado deve ser utilizado para 

extinção do crédito tributário de forma proporcional a cada um dos elementos que 

compõe o crédito. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º O PRFM será coordenado pela Secretaria Municipal de Finanças, ficando 

seu titular autorizado a baixar os atos necessários à sua plena execução. 

 

Art. 9º Aplicam-se a esta Lei, as normas previstas no Código Tributário Municipal, 

e de forma subsidiária, as normas gerais de Direito Tributário estabelecidas pelo 

Código Tributário Nacional 

 

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrario. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE GOIATUBA, aos vinte dias do 

mês de maio do ano de dois mil e onze (20/05/2011). 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 
CERTIDÃO 

Certifico que a   Lei Municipal  nº 2.662/11       foi publicado 

em placard da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia 20/05/2011 

___________________________________________________ 

                                                Servidor Matrícula nº 2.664 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO  

 

 

I – 98% (noventa e oito por cento) de descontos sobre juros e multas para 

pagamento do débito em parcela única a vista; 

II – 90 % (noventa por cento) de descontos sobre juros e multas para 

pagamento do débito em 03 (três) parcelas; 

III – 80% (oitenta por cento) de descontos sobre juros e multas para 

pagamento do débito em 05 (cinco) parcelas; 

IV – 60 % (sessenta por cento) de descontos sobre juros e multas para 

pagamento do débito em 07 (sete) parcelas; 
 

 

 


