
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ DA MATA

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N° 18/2019.

Ementa: Institui o Programa de Regularização de 

Dívidas Tributárias e Não Tributárias do Município 

de Nazaré da Mata, no Estado de Pernambuco e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA 

MATA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PROPÕE À APRECIAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL O SEGUINTE PROJETO DE LEI:
«

A rt.r  A Procuradoria Geral do Município de Nazaré da Mata, 

no Estado de Pernambuco, Órgão de Representação Judicial e Extrajudicial do ente 

municipal, por seus Procuradores Municipais, fica autorizada a realizar acordos 

judicias ou extrajudiciais com devedores de créditos tributários e não tributários do 

Município de Nazaré da Mata, na forma prevista nesta lei.

Art.2° Os débitos tributários são decorrentes de tributos 

municipais e obrigações acessórias do contribuinte, e os débitos não tributários são 

decorrentes de decisões do Tribunal de Contas que imputar débito a pessoa física ou 

jurídica, com caráter ressarcitório ao erário municipal ou decorrente de decisão 

judicial que imponha a obrigação da p^soa física ou jurídica de indenizar ou 

ressarcir o Município em decorrência de
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Parágrafo único- Considera-se débito não tributário os débito 

decorrentes de multas aplicadas pela autoridade municipal em virtude de aplicação 

da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), da Lei 10.520/02 

(Lei do Pregão) e leis municipais que estabeleçam condutas de postura aos 

munícipes.

Art.3° O devedor que firmar acordo de parcelamento para 

pagamento de débito tributário ou não tributário ao Município de Nazaré da Mata 

em conta única, com previsão de pagamento total do débito até o dia 31 de 

dezembro de 2019, fica totalmente isento do pagamento de juros de mora e multa, 

restando apenas o valor principal do débito acrescido de correção monetária.

Art. 4o O parcelamento para pagamento de débito tributário ou 

não tributário firmado até o dia 31 de dezembro de 2019, em até 48 (quarenta e 

oito) parcelas, fica isento do pagamento de juros de mora e multa, restando apenas 

o valor principal do débito acrescido de correção monetária, na seguinte forma:

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

II -  Até 24 parcelas com desconto de 70% em juros e multa;

III -  Até 36 parcelas com desconto de 60% em juros e multa;

IV -  Até 48 parcelas com desconto de 50% em juros e multa.

§1° - As parcelas mínimas não podem ser inferior R$50,00

(cinqüenta) reais.

§2° - A adesão ao parcelamento somente poderá ocorrer caso o 

devedor efetue o pagamento correspondente a l^%^jdezpgj;fieiite)-dCT valor total da 

dívida, que corresponderá a primeira p a rce la i
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Art. 5o O valor do débito poderá ser parcelado em até 48 

(quarenta e oito) meses, na forma prevista nesta lei.

Art. 6o A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Nazaré da Mata/PE, em 21 de outubro

de 2019.

V
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N°18/2019.

O Projeto de Lei n° 18/2019, visa instituir até 31 de dezembro 

de 2019, o Programa de Parcelamento de Débitos Tributários e Não Tributários, 

onde o devedor ou contribuinte poderá parcelar seus débitos com a Fazenda 

Municipal.

Tal iniciativa legislativa busca arrecadar recursos até então 

fora do alcance da administração fazendária, que por meio dessa proposta de lei 

possibilitará ao devedor tributário e não tributário regularizar seus débitos perante o 

Município.

A proposta de lei visa abranger os débitos decorrentes de 

tributos de competência do Município, a exemplo do IPTU e outros tributos, bem 

como aqueles débitos não tributários como os decorrentes de imputação de débitos 

pelo Tribunal de Contas, que tem caráter ressarcitório ao erário municipal, e ainda, 

os débitos que decorrem de condenações judiciais de pessoas físicas ou jurídicas em 

favor da Fazenda Municipal.

Busca assim, a Fazenda Municipal autorização legislativa para 

a realização de parcelamentos com o devedor com o perdão das multas e juros de 

mora, restando o valor principal e a correção monetária, a fim de que não haja perda 

ou redução patrimonial.

Dessa forma, que todo e qualquer devedor da Fazenda 

Municipal, poderá firmar acordo de parcelamento de débitos com a Procuradoria do 

Município para o pagamento de tais débitos.

Ressmte\quejíárelmesino os débitos executados, em juízo, 

poderão ser parcelados sen fe í^ se  multa.
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Diante do exposto, envio em CARÁTER DE URGÊNCIA, o 

presente Projeto de Lei n° 18/2019, a fim de que possa ser discutido e votado pelos
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