
         LEI MUNICIPAL Nº870/2005, DE 29 DE ABRIL DE 2005. 
 
“ ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 131, DA 
LEI 847/2004, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
    O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do 
Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
              faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
 
     Art.1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a 
alterar o Art. 131, da Lei nº 847/2004, que passa a ter a seguinte redação:  
 
    “Art. 131 – O pagamento  da dívida ativa tributária ou 
não tributária, inclusive objeto de Execução Judicial,  poderá ser efetuado de forma 
parcelada, mediante Termo de Parcelamento,  até o máximo de vinte (20) parcelas 
mensais e consecutivas, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 1/10 
(um décimo) do piso salarial do município. 
    Parágrafo Primeiro:  Sobre o saldo devedor incidirá os 
acréscimos legais de correção monetária pelo IGPM (FGV) e juros de 1% (um por 
cento) ao mês.    
    Parágrafo Segundo: A primeira parcela deverá ser 
paga no ato da assinatura do Termo de Parcelamento.  
                                                Parágrafo Terceiro: O não pagamento de três (03) 
parcelas consecutivas, importará em vencimento antecipado, sendo exigível 
imediatamente todo o saldo devedor, acrescido de multa de 2% (dois por cento). 
    Parágrafo Quarto: Os contribuintes cujos débitos 
sejam objeto de Execução Judicial, para fazerem jus ao parcelamento, deverão 
antecipadamente pagarem as custas judiciais e honorários advocatícios”.     
       Art. 2º- Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas às disposições em contrário, especialmente o Art. 131 da Lei n 
º 847/2004.              

                                                    GABINETE DO PREFEITO, AOS 
VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E CIN CO. 
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