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LEI Nº 132-GP    de 02 de julho de 2010. 

 

 

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO EM PAR-

CELA ÚNICA E PARCELAMENTO DE TRI-

BUTOS MUNICIPAIS DE NATUREZA E NÃO 

TRIBUTÁRIA EM ATRASO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, no pleno 

uso de suas atribuições legais, aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:  

 

 

Art. 1º Os débitos de natureza tributária e não tributária vencidos até 31 de 

dezembro de 2009, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, poderão 

ser pagos nas seguintes condições:  

 

I – com a redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor principal, e a dis-

pensa total de pagamento dos juros moratórios e multas, mediante o pagamento em 

cota única, até o dia 30 de setembro de 2010;  

II – com a redução de 30% (trinta por cento) do valor principal, e a dispensa 

de 90% (noventa por cento) da multa e dos juros moratórios, mediante o pagamento 

do débito em até 03 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas; 

           III – com a redução de 20% (vinte por cento) do valor do valor principal, e 

dispensa da multa e dos juros moratórios, mediante o pagamento do débito em até 

06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas; 

           IV – mediante o pagamento do débito em até 12 (doze) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, sem qualquer outro benefício fiscal. 

  

           Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do Secretário Municipal de 

Finanças, o número de parcelas previsto no inciso IV deste artigo poderá ser ampli-

ado até o máximo de 30 (trinta), desprezando-se o valor mínimo fixado para cada 

parcela mensal, caso o contribuinte demonstre não ter capacidade econômica para 

pagamento de seu débito em até 12 (doze) parcelas, facultando-se à Administração 

identificar, respeitados os direitos individuais, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte.   

 

           Art. 2º Para fins de pagamento dos débitos fiscais em qualquer das formas 

previstas no artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a emitir boletos de 

cobrança bancária em nome dos contribuintes em débito. 
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           Art. 3º O benefício fiscal previsto no inciso I do art. 1º independe da forma-

lização de requerimento por parte do contribuinte, considerando-se automaticamen-

te concedido a partir da data de publicação desta lei. 

 

Parágrafo único. A cobrança do débito fiscal assim reduzido se dará por 

iniciativa do Poder Executivo, na forma prevista no art. 1º desta lei, onde o contri-

buinte será notificado para efetuar o pagamento à vista, sendo-lhe facultado ingres-

sar com pedido de parcelamento do débito.  

 

Art. 4º O pagamento parcelado nas formas previstas nos incisos II e III do 

art. 1º desta lei deverá ser requerido até o dia 30 de novembro de 2010.  

 

Art. 5º O pagamento parcelado na forma prevista no inciso IV do art. 1º po-

derá ser requerido a qualquer tempo, observados os requisitos e condições estabele-

cidos nesta lei. 

  

           Art. 6º Os requerimentos de parcelamento administrativo dos débitos fiscais, 

abrangendo aqueles reclamados em qualquer fase de tramitação administrativa ou 

judicial, deverão ser protocolados junto à Secretaria Municipal de Finanças, com a 

indicação do número de parcelas desejadas e das garantias oferecidas.  

 

           § 1º O pedido de parcelamento deverá ser formalizado em requerimento pró-

prio, assinado pelo contribuinte ou seu representante legal, com poderes especiais e 

firma reconhecida, juntando-se o respectivo instrumento de mandato, e não implica 

obrigatoriedade do seu deferimento.  

 

           § 2º O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável do débito, 

para os fins do disposto no inciso IV do parágrafo único do art. 174 do Código Tri-

butário Nacional – Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, implicando em 

renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso, bem como desistência dos já inter-

postos.  

 

           § 3º O Chefe do Executivo poderá delegar competência ao Secretário Muni-

cipal de Finanças para decidir sobre o pedido de parcelamento, celebrando-se termo 

de acordo e confissão de dívida, em caso de deferimento.  

 

           § 4º Os prazos previstos no inciso I do art. 1º e no art. 4º desta lei poderão ser 

prorrogados por decreto do Executivo, avaliadas a oportunidade e a conveniência 

do ato.  

 

           Art. 7º Na hipótese de débitos cobrados através de execução fiscal, a adesão 

ao regime desta lei, com o deferimento do pedido de parcelamento, implica expres-

sa renúncia e/ou desistência, por parte do devedor, dos embargos à execução ajui-

zada.  
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           § 1º Verificando-se a hipótese deste artigo, o devedor concordará com a sus-

pensão do processo de execução pelo prazo de parcelamento ou enquanto estiver 

cumprindo o pagamento das parcelas a que se obrigou, obedecendo-se o estabeleci-

do no art. 792 do Código de Processo Civil.  

 

           § 2º Liquidado o parcelamento, o Município informará o fato ao juízo da 

execução fiscal e requererá a sua extinção, com fundamento no art. 794, I, do Có-

digo de Processo Civil.  

 

           Art. 8º O débito objeto de parcelamento em qualquer das formas previstas 

nos incisos II a IV do art. 1º desta lei será consolidado na data da concessão do par-

celamento e o seu valor, expresso em Unidade Fiscal – UF, será dividido pelo nú-

mero de parcelas e convertido em moeda nacional.  

 

           § 1º O débito consolidado, para fins de parcelamento, resultará da soma do 

principal, da atualização monetária, da multa e dos juros de mora, na conformidade 

do disposto nos incisos II a IV do art. 1º desta lei,  tomando-se como termo final, 

para cálculo dos acréscimos legais, a data da concessão.  

 

           § 2º O pagamento da primeira parcela será efetuado concomitantemente com 

a assinatura do termo de acordo e confissão de dívida.  

 

           § 3º Em se tratando de débito ajuizado, o devedor deverá efetuar, em guia de 

recolhimento própria, o pagamento das custas e demais despesas processuais, ar-

cando, ainda, com os honorários advocatícios, cujo valor será pago em tantas parce-

las mensais, iguais e sucessivas quantas forem aquelas correspondentes à opção 

feita para pagamento do débito fiscal.  

 

           § 4º O valor mínimo de cada parcela mensal não poderá ser inferior a 02 (du-

as) Unidades Fiscais – UF da data da concessão do parcelamento.  

 

           Art. 9º As parcelas não pagas na data dos respectivos vencimentos serão 

acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de multa diária de 

0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do débito, limitada a 10% (dez 

por cento). 

  

           Art. 10. O atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento do boleto de 

cobrança bancária, emitido na forma do art. 3º ou como representativo das parcelas 

objeto dos parcelamentos formalizados, acarretará o imediato protesto extrajudicial 

do débito. 

 

Art. 11. O atraso superior a 60 (sessenta) dias no pagamento do boleto de 

cobrança bancária representativo das prestações objeto dos parcelamentos formali-

zados faculta à Administração o protesto extrajudicial do débito fiscal.  
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Art. 12. Decorridos 30 (trinta) dias do protesto, perdurando o inadimplemen-

to, ou verificada a falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas, conside-

rar-se-á rescindido o acordo, tornando-se exigível a totalidade do débito confessado 

e ainda não pago, com os acréscimos legais previstos na legislação municipal, e 

automática inscrição na Dívida Ativa do Município, com a conseqüente cobrança 

judicial, prosseguindo-se a execução fiscal eventualmente sustada em razão do 

parcelamento, pela diferença.  

 

Parágrafo único. A rescisão do parcelamento pela ocorrência de qualquer 

das hipóteses previstas no caput deste artigo não implicará restituição de quantias 

pagas.  

 

           Art. 13. Para a realização da cobrança bancária e do encaminhamento do dé-

bito para protesto extrajudicial, fica o Poder Executivo autorizado a contratar os 

serviços de instituição financeira oficial. 

  

           Art. 14. O Poder Executivo baixará os atos regulamentares que se fizerem 

necessários à implementação desta lei. 

 

Art. 15. Em situações especiais, mediante Avaliação e Parecer Técnico da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e anuência da Fazenda Pública Munici-

pal, o Chefe do Poder Executivo poderá isentar o contribuinte de pagamento do 

ITBI, desde que fique comprovado possuir renda mensal até 01 (um) salário míni-

mo. 

Art. 16. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a instituir o concurso 

de prêmios aos contribuintes que fizerem a quitação de seus débitos fiscais com a 

municipalidade dentro do exercício fiscal de 2010, nas modalidades propostas no 

art. 1º, desta Lei, regulamentado por Decreto do Executivo. 

 

           Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-

posições em contrário.  

           

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, em 02 de julho de 

2010. 

 

 

CIRO SOUZA GÓES 

Prefeito Municipal 


