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LEI Nº 2157/2010 DE 05 DE MAIO DE 2010. 
 

Dispõe sobre o parcelamento de créditos 
tributários e não tributários, inscritos ou não em 
dívida ativa e dá outras providências. 

   
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelamento de 

créditos tributários e não tributários, dos contribuintes municipais, vencidos e não pagos até 
31 de dezembro do exercício anterior ao do parcelamento, inscritos ou não em dívida ativa. 

 
Art. 2° O parcelamento será feito através de requerimento, em formulário padrão 

disponibilizado pela Secretaria Municipal da Fazenda, observadas as seguintes condições:  
             § 1° Exceto a parcela da entrada, que deverá ser paga no ato do requerimento de 
parcelamento, e terá valor de no mínimo 5% (cinco por cento) da dívida atualizada, as demais 
parcelas terão vencimentos iguais e consecutivos, sendo facultado ao contribuinte escolher 01 
(um) dia do mês que será fixado o número máximo de parcelas estabelecidas a seguir: 
            I – para parcelamento em até 48 vezes, a prestação não poderá ser inferior a R$ 50,00 
(cinqüenta reais); 
            II – para parcelamento em até 60 vezes, a prestação não poderá ser inferior a R$ 
100,00 (cem reais); 
            III – os valores estabelecidos nos incisos I e II deste parágrafo, serão corrigidos 
monetariamente na forma estabelecida no Código Tributário Municipal. 
            § 2° O não pagamento de três prestações consecutivas implicará no cancelamento do 
parcelamento. 
            § 3° O parcelamento será cobrado antecipadamente por ocasião de  Transferência do 
Imóvel; 
 

Art. 3° Concedido o parcelamento, nos termos regulados nesta lei, e não sendo este 
cumprido pelo sujeito passivo, poderá ser concedido um novo parcelamento, desde que seja 
pago no ato da solicitação do parcelamento o valor de 20% (vinte por cento) da dívida 
atualizada. 

 
Art. 4º A presente Lei revoga as disposições contidas na lei n.° 2075/2009. 
 
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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