
GABINETE DO PREFEITO

LEl N" 37612017

Ementa: Institui o Programa de Regularizaçáo de Dívidas
Tributárias e Não Tributárias do Município de Nazaré da

Mata, no Estado de Pernambuco e dá outras providências.

. :3.f,FEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, NO ESTADO DE
::i"'r.{}ÍBUCO FAÇO SABER QUE A CÂMARA DE VEREADORES DECRETOU E

. - -. {\CIONO A SEGUINTE LEI:

Art.1o- Os Plocuradores do Município de Nazaré da Mata,

. -: - , .. -: -,lários e não tributários do Município de Nazaré da Mata, na forma prevista
:-;

Art.2o- Os débito tributários são decorrentes de tributos
- t:.: i trbrieações acessórias do contribuinte, e os débitos não tributários são

-.. -:,..:S ;e decisões do Tribunal de Contas que imputar débito a pessoa física ou
,: - -'. :,:: caráter ressarcitório ao erário municipal ou decorrente de decisão judicial

. - -::. -;:lcia de decisãojudicial.

Art.3o- O devedor que firmar acordo de pagamento de débito
' -- -'r-- .'u nào tributário em cota única até o dia 31 de dezembro de 2017, ftca
"- r-.;:-.,3 isento do pagamento de juros de mora e multa, restando apenas o valor
" - -.:,- :: lebito acrescido de correção monetária.

Art.4o- O clevedor que firmar acordo de pagamento de débito
-- -- :r-- --.r nào tributário até o dia 31 de dezembro de 2017, em até 48 (quarenta e

:=:::-:s. terá desconto no pagamento de juros de mora e multa, na seguinte forma:

I- Até 12 parcelas com 80% de desconto em juros e

multa;
II- Até 24 parcelas com desconto cle 70oÁ em juros e

multa;
III- Até 36 parceias com desconto de 600Á em juros e

multa;
IV- Até 48

mu1ta.

de 50% em juros e
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Art.5o- O valor do débito poderá
- -::enta e oito) meses, na forma prevista nesta lei.

Alt.6o- A presente lei entra em
: -.: icaçào.

Parágrafo único
.-.-::..,r RS 50,00 (cinquenta) reais.

As parcelas mínimas não podem ser

ser parcelado em até 48

vigor na data de sua

Gabinete do prefeito
: :,. embro de 2017.

Art. 7o-Revo gam-se as disposições em contrario.

do Município de Nazaré daMata, em2l de

EL I\ASCIMENTO
de Nazaré da Mata

Rua Dantas Barreto, ne 1338, centro, Nazaré da Mata-pE- cEp.55.g0o.ooo
Fone 081-3633.1336

CIO

i \.i REGTsTRADo A FLs:_452 I

f s Do LrvRo DE ü- Iii'--tw'


