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LEI MUNICIPAL N°1.166/2013
Autoriza o pagamento parcelado de
débitos fiscais de pessoas físicas ou
jurídicas no Município de Guaraciaba e
dá outras providências.
O Povo de Guaraciaba, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais
aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento do pagamento de débitos fiscais de
pessoas físicas ou jurídicas em verbas mensais e sucessivas de até 60 (sessenta)
meses, desde que as parcelas sejam devidamente corrigidas.
I - O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos ou não
em dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito
passivo ou em face de execução fiscal já ajuizada.
II - Não há impedimento de repactuação dos débitos fiscais em condições outras que
for mais vantajosa para os cofres públicos municipais.
III – O valor de cada parcela fica fixado no mínimo de: Pessoa Física R$ 50.00
(cinqüenta reais) e pessoa Jurídica R$ 100.00 (Cem Reais).
Art. 2º - Se existir defesa judicial, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da ação judicial proposta e renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda a demanda, relativamente à
matéria cujo débito queira parcelar.
Art. 3º - É vedado o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor
aquém de R$ 700,00 (setecentos reais).
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Parágrafo único – O valor constante no caput deste artigo deverá ser corrigido
anualmente pelo maior índice oficial do governo.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guaraciaba/MG, 28 de maio de 2013.

José Roberto Gonçalves Barbosa
Prefeito Municipal

