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LEI Nº 116/2009, DE 23 DE MARÇO DE 2009. 
 

 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PARCELAR OS DÉBITOS 
INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA, AJUIZADOS OU NÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

                                                            
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele Sanciona e Promulga a seguinte Lei; 
 

 
Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a conceder o parcelamento dos Débitos Inscritos na 

Dívida Ativa, ajuizados ou não. 
 

Art. 2º - O parcelamento de que trata o Artigo anterior poderá ser feito em até 36 (trinta e seis) meses, à partir da 
homologação da presente Lei, porém com parcelas não inferiores a R$ 15,00 (quinze reais). 
 

Art. 3º - O contribuinte que atrasar por mais de 30 (trinta) dias o pagamento das parcelas terá todo saldo devedor 
devidamente atualizado monetariamente, executado judicialmente, sem prévio aviso ou notificação. 

 
Art. 4º - Os valores constantes desta Lei e das parcelas serão reajustadas de acordo com índices adotados pelo 

Município, aplicando-se sobre os valores: 
 

I. Multas de Mora: 2% (dois por cento) devido a partir do mês seguinte; 
 
II. Juros de Mora equivalente à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – 

SELIC, mensalmente calculados a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado mês 
qualquer fração e de 1% (um por cento) no mês do vencimento. 

 
Art. 5º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, 

suplementadas se necessário. 
 

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, revogando a Lei Municipal 042/2007.  
 

 
Prefeitura Municipal de Iporanga, em 23 de Março de 2009. 

 
 
 

 
ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Registrada em livro competente e publicada em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 
 

 
ÁUREA MARIA STEININGER 

Diretor de Dept.º de Administração             




