
PROJETO DE LEI  N° 2077,       DE 18  DE  DEZEMBRO DE  2008. 

 

“Concede anistia de multas e juros a 

contribuinte que quitar débito tributário 

e fiscal na forma que específica e dá 

outras providências.” 

 

           A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, ESTADO DE GOIÁS, APROVA EU 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONA A SEGUINTE LEI: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

             Art. 1º - Fica concedida em caráter geral, anistia das penalidades de 

multas e juros  de mora aos contribuintes com débitos tributários e fiscais para com a 

Fazenda Publica Municipal, em razão de fatos geradores ocorridos até 15 de dezembro de 

2008, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida Ativa e em processo de Execução 

Judicial, nas seguintes condições: 

   I – 98% (noventa e oito por cento) para quem quitar ou parcelar o débito 

até 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2009; 

   II – 90% (noventa por cento) para quem quitar ou parcelar o débito até 

01 (primeiro) de abril de 2009; 

   III – 50% (cinqüenta por cento) para quem quitar ou parcelar o débito 

até 01 (primeiro) de maio de 2009; 

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

tributários, compreendendo o ISS, o IPTU/ITU, as TAXAS DE LICENÇA PELO PODER DE 

POLÍCIA e os SERVIÇOS PÚBLICOS , nas seguintes situações: 

        I -  ajuizado; 

        II – objeto de parcelamento; 



 III – não constituído desde que venha a ser confessado espontaneamente; 

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

lei. 

        § 2º O sujeito passivo, para usufruir dos benefícios concedidos nesta lei, 

deve requerer o pagamento, por uma das formas permitidas, até 30 de março de 2008. 

        Art. 2º O crédito tributário favorecido somente é liquidado com pagamento 

em moeda corrente ou cheque após a sua compensação. 

      Art. 3º Para os contribuintes devedores poderá ser concedido 

parcelamento acrescido de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária estimada em 1,0% (um por cento) ao mês, com direito aos benefícios previstos 

no artigo anterior, em até 10 (dez) parcelas mensais e iguais, sendo a última com 

vencimento até 30 (trinta) de dezembro de 2009, desde que cada parcela não seja inferior: 

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

 II – 60,00 (sessenta) UFM para pessoas jurídicas.   

      Parágrafo único. A solicitação de parcelamento implica em confissão 

irretratável da dívida, com renúncia ao direito de impugnar ou recorrer quanto a sua 

cobrança. 

        Art. 4º O parcelamento do crédito tributário 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: 

        I – 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. 5º 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. 6º O parcelamento fica automaticamente denunciado, situação que o 

sujeito passivo perde o direito, relativamente ao saldo devedor remanescente, aos 

benefícios autorizados nesta lei, se ocorrer ausência de pagamento de qualquer parcela por 

um prazo superior a 30 (trinta) dias a contar do seu vencimento. 



                 § 1º Denunciado o parcelamento, o pagamento efetuado deve ser utilizado 

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

compõe o crédito. 

 Art. 7º - O Programa instituído por esta Lei deve ser coordenado pela 

Secretaria Municipal de Finanças, ficando seu titular autorizado a baixar os atos necessários 

à sua plena execução. 

 Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 

efeitos a partir de 1° de janeiro de 2009, revogando-se as disposições em contrario. 

 

              GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE GOIATUBA – GO, aos 18 

(dezoito) dias do mês de dezembro de 2008. 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei que estou encaminhando à apreciação e votação pelo Egrégio 

Poder Legislativo, concede anistia de multas e juros de mora aos contribuintes devedores 

da Fazenda Pública Municipal do ISS, do IPTU/ITU,  das TAXAS DE LICENÇA PELO PODER 

DE POLÍCIA e dos SERVIÇOS PÚBLICOS. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, entende que a anistia de multas e juros não 

representa renúncia fiscal, não sendo necessário, portanto, o estudo do impacto 

orçamentário para a sua concessão. 

Ademais, é necessário que a prefeitura viabilize condições para que os 

contribuintes em atraso com os tributos municipais, tenham oportunidade de quitá-los, 

evitando assim, um acumulo de débitos tributários junto ao setor de arrecadação do 

Município. Neste sentido, a prefeitura pode aumentar sua arrecadação e fazer as obras 

necessárias aos seus munícipes,  cumprindo assim, o seu papel como ente público.  

Nestas condições, solicito a aprovação do Projeto de Lei como proposto. 

 

Goiatuba,  17 de dezembro de 2008. 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal    


