
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de               

Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

LEI MUNICIPAL Nº 2.053.19, de 11 de dezembro de 2019. 

 

Dispõe sobre o parcelamento da dívida ati-
va municipal e dá outras providências. 

 
 

 Art. 1° O parcelamento de valores inscritos na dívida ativa do 
Município atenderá o disposto nesta Lei. 
 
 Art. 2° O pagamento da dívida poderá ser parcelado em até 24 
(vinte e quatro) prestações mensais e consecutivas, atualizadas a partir da se-
gunda pelo índice do IGP-M, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 50,00 (cinquen-
ta reais). 
 
 Art. 3° O parcelamento somente será concedido mediante reque-
rimento do devedor e assinatura de Termo de Confissão de Dívida. 
 
 Art. 4° O valor do crédito será consolidado na data da assinatura 
do Termo de Confissão de Dívida, compreendendo o principal, correção mo-
netária, juros legais e multa segundo a lei aplicável ou o contrato, desde a data 
do desembolso ou vencimento, conforme o caso. 
 
 § 1º. No caso de atraso no pagamento das parcelas, haverá multa 
de mora no percentual de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao dia de 
atraso, até o máximo de 12% (doze por cento), correção monetária pelo índice 
IGP-M e juros da taxa SELIC. 
 
 § 2º. O não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou alter-
nadas implicará no cancelamento do parcelamento e na exigibilidade imediata 
e integral da dívida. 
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 Art. 5° Os valores objeto de cobrança judicial somente serão parce-
lados mediante o pagamento, à vista, de, no mínimo, 50% (cinquenta por cen-
to) do débito, observado, para o restante da dívida, as regras fixadas no art. 2º 
desta Lei. 
 
 Parágrafo único. Para o parcelamento de valores em cobrança ju-
dicial, é indispensável que o devedor promova o recolhimento integral das 
custas e demais despesas do respectivo processo, inclusive honorários advoca-
tícios, acaso fixados. 
 
 Art. 6° O parcelamento de que trata esta Lei poderá ser concedido, 
também, quando já estiver ajuizada ação de cobrança ou de execução, desde 
que o devedor recolha as custas e despesas do processo e os horários advocatí-
cios, acaso fixados. 
 
 Art. 7° Nos processos judiciais ajuizados, aproveitar-se-á eventu-
ais benefícios concedidos em lei própria a título de remissão, compensação, 
dação em pagamento, revisão ou cancelamento de créditos tributários e não-
tributários, inscritou ou não em dívida ativa. 
  
 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                                                     Gabinete do Prefeito, 11 de dezembro de 2019. 
 

 
 
                                                               Valdeci Gomes da Silva 
                                                                    Prefeito Municipal                                                                      
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