
PROJETO DE LEI Nº 1490/01 de  de agosto de 2001. 

 
 

Dispõe sobre a concessão de benefícios para  

pagamento de débitos  fiscais em atraso, 

estabelece normas para sua cobrança 

extrajudicial e da outras providências.   
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE  GOIATUBA,  Estado de Goiás, 

APROVOU e  eu  Prefeito Municipal, SANCIONO  a   seguinte lei: 

 

Art. 1º - Por força da presente lei, fica os créditos de natureza tributaria inscritos em 

divida ativa, constituídos ate 31 de dezembro de .../ano anterior/e que se encontram 

em fase de cobrança administrativa ou judicial, poderão ser pagos de acordo com os 

seguintes critérios e benefícios.. 

 

I- se pagos em ate 60 (sessenta) dias a partir da data da publicação desta lei 

...com desconto de .... /../... por cento/ na multa e de .../.../... por cento nos 

juros devidos.. 

II- se pagos parcelados, em ate ... prestações mensais e multa ... com desconto 

de... /.../... por cento / na multa e de .../.../....por cento nos juros devidos .., 

III- se pagos parceladamente, em ate ... prestações mensais e sucessivas ..com 

desconto de ../.../... por cento / na multa e de .../.../ ... por cento / nos juros 

devidos. 

Obs.. Deverão  ser inseridos neste artigo, na forma de incisos, os critérios e 

benefícios a serem admitidos para o pagamento da divida por parte do contribuinte.   

           

Art. 2º -  Para fins de pagamento dos débitos fiscais na forma do artigo primeiro 

desta lei, fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Fazenda/ 

Finanças.../inserir o nome da Secretaria do Poder Publico responsável pela 

arrecadação dos créditos tributários/, autorizado a emitir boletos de cobrança 

bancaria  em nome dos contribuintes em débito. 

          

Art. 3º-  O benefício fiscal previsto no inciso I do artigo primeiro independe da 

formalização de requerimento por parte do contribuinte, considerando-se 

automaticamente conceito a partir da data de publicação desta Lei. 

 

§ único- À cobrança do debito fiscal assim reduzido se dará por iniciativa do Poder 

Executivo, na forma do artigo segundo desta lei, onde o contribuinte será notificado 

para efetuar o pagamento a vista, sendo-lhe facultado ingressar com pedido de 

parcelamento do débito. 



 Art. 4º- O contribuinte deverá requerer o parcelamento previsto nos incisos II e III 

do artigo primeiro desta lei, impreterivelmente em até 60 (sessenta) dias contados da 

data de sua publicação. 

 

§ 1º- Os requerimentos de parcelamento administrativo dos débitos  fiscais, 

abrangendo aqueles reclamados em qualquer fase de tramitação administrativa ou 

judicial, deverão ser protocolado junto a Secretaria da Fazenda / Finanças, no prazo 

referido no caput, com a indicação do número de parcelas desejadas e das garantias 

oferecidas, que poderão ser representadas por hipoteca ou caução de nota  

promissória avalizada. 

 

§ 2º- À apresentação do requerimento de parcelamento importa na confissão da 

divida e não implica obrigatoriedade do seu deferimento. 

  

§ 3º - O chefe do Poder Executivo poderá delegar competência ao Secretário da 

Fazenda /Finanças e ao Procurador do Estado/Município, cada um em sua área de 

atuação, para deferir o requerimento de parcelamento apresentado pelo contribuinte. 

 

§ 4º - O deferimento do pedido de parcelamento, que corresponderá a formalização 

do acordo com o contribuinte, deverá estar devidamente fundamentado pela 

autoridade que o deferiu. 

 

Artigo quinto - O saldo deverá parcelado em reais, será representado em unidades 

equivalentes de UFIR. 

 

Artigo sexto - Os débitos fiscais parcelados, quando não pagos na data dos 

respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia /SELIC/, acumulada 

mensalmente, e de multa diária de 0,33./., limitada a 20./20..           

 

Artigo sétimo – O atraso   

 

 

Art. 5º - 

Art. 6º -  
 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado 

de Goiás, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil 

(29/08/2000). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

A Celg encontra-se instalada no referido imóvel, desde quando o 

distrito estava nos domínios de Bom Jesus. 



Agora, visando a ampliação do sistema de energia elétrica, na região de 

Marcianópolis, necessita da regularização da unidade. O presente projeto, tem essa 

finalidade, a transferência da propriedade. 

O Município de Goiatuba, é devedor da Celg, referente a energia 

oferecida no município, e, quitará o débito com a Dação em pagamento. 

Por essa razão,  contamos com a aprovação do projeto pelos nobres 

edis.  
 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 


