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LEI COMPLEMENTAR Nº 72/2013 

 

"Dispõe sobre a recuperação e 

parcelamento de créditos tributários ou não 

tributários e dá outras providências". 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica instituído, através da presente Lei, o PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E 

PARCELAMENTO DE CRÉDITOS - PRPC, que será administrado e executado pela 

Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

§ 1º - A adesão ao Programa dar-se-á por opção do contribuinte, após a publicação desta 

Lei. 

 

§ 2º - Constitui objeto de adesão ao PRPC todos Os créditos tributários ou não tributários, 

inscritos em Dívida Ativa, existentes em nome do contribuinte ou responsável, na forma 

da Lei, em qualquer fase de cobrança. 

 

§ 3º - Para efeitos desta Lei, considera-se como crédito fiscal, ainda que objeto de 

parcelamento, a soma dos valores: 

 

I - do tributo; 

II - da atualização monetária; 

Ill — dos juros; 

IV - multa, inclusive a de caráter moratório. 

 

§ 4º - O valor do crédito fiscal referido no parágrafo terceiro deste artigo é o montante 

apurado na data do pagamento a vista ou da primeira parcela devida. 
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Art. 2º - O parcelamento previsto nesta Lei deverá ser feito mediante requerimento 

expresso do contribuinte, conforme modelo anexo - ANEXO UNICO - Termo de Confissão 

e Parcelamento de Débito da Dívida Ativa, que fica fazendo parte integrante do processo 

de recuperação e parcelamento de créditos tribut6fts ou não tributários, junto ao 

Departamento Municipal de Arrecadação e Fiscalização. 

 

§ 1º - O pagamento da 1ª (primeira) parcela, do parcelamento de débitos da dívida ativa, 

será feito no máximo em até 10 (dez) dias após a adesão ao PROGRAMA DE 

RECUPERACA0 E PARCELAMENTO DE CRÉDITOS - PRPC. 

 

§ 2º - O vencimento das demais parcelas do parcelamento de débitos da dívida ativa do 

Município de Brumadinho, ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de celebração do TERMO 

DE CONFISSÃO E DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DA DIVIDA ATIVA, e assim, 

sucessivamente, até a última prestação do parcelamento de débitos da dívida ativa. 

 

Art. 3º - O parcelamento dos créditos ajuizados corno benefício desta Lei não deverá 

incluir as despesas judiciais e os honorários advocatícios fixados por decisão judicial. 

 

Art. 4º - Nos casos de ações judiciais propostas pelo devedor para discussão dos créditos, 

a adesão aos termos desta Lei, com efetivo pagamento do crédito, importará em imediata 

extinção das ações com julgamento do mérito, arcando o devedor, nesta hipótese, com 

as custas judiciais e renunciando, expressamente, qualquer verba honoraria. 

 

Art. 5º - A aplicação do disposto nesta Lei não implicará restituição de quantias recolhidas 

de qualquer natureza, nem compensação de importâncias já pagas. 

 

Art. 6º - Fica autorizada a concessão de parcelamento dos créditos tributários ou não 

tributários, de acordo com o valor total do débito da dívida ativa do Município de 

Brumadinho, de forma a assegurar que nenhuma parcela tenha valor inferior a R$60,00 

(sessenta Reais), incluídos atualizações, juros de mora e multa, atendidas as seguintes 

condições: 
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I. débitos da dívida ativa de valor total consolidado até R$600,00 (seiscentos Reais): 

parcelamento em até 05 (cinco) parcelas mensais e consecutivas, respeitando o 

limite de parcelamento, que e de R$60,00 (sessenta Reais) mensais incluídos a 

atualização monetária, juros de mora e multa; 

 

II. débitos da dívida ativa de valor total consolidado acima de R$600,00 (seiscentos 

Reais), até R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais): parcelamento em até 10 (dez) 

parcelas mensais e consecutivas; 

 

III. débitos da dívida ativa de valor total consolidado acima de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos Reais), até R$3.000,00 (três mil Reais): parcelamento em até 12 (doze) 

parcelas mensais e consecutivas; 

 

IV. débitos da dívida ativa de valor total consolidado acima de R$3.000,00 (três Mil 

Reais), até R$6.000,00 (seis mil Reais): parcelamento em até 15 (quinze) parcelas 

mensais e consecutivas; 

 

V. débitos da dívida ativa de valor total consolidado acima de R$6.000,00 (seis Mil 

Reais), até R$12.600,00 (doze mil e seiscentos Reais): parcelamento em até 18 

(dezoito) parcelas mensais e consecutivas; 

 

VI. débitos da dívida ativa de valor total consolidado acima de R$12.600,00 (doze mil 

e seiscentos Reais), até R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos Reais): 

parcelamento em até 21 (vinte e urna) parcelas mensais e consecutivas; 

 

VII. débitos da dívida ativa de valor total consolidado acima de R$31.500,00 (trinta e 

um mil e quinhentos Reais): parcelamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais e consecutivas. 

 

Art. 7º - A inadimplência, por 03 (três) meses consecutivos ou alternados, do pagamento 

integral das parcelas, acarreta o cancelamento do parcelamento. 
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Art. 8º - O parcelamento previsto nesta Lei será cancelado se verificada qualquer das 

seguintes hipóteses: 

I. Decretação de falência do contribuinte ou responsável tributário;  

 

II. Extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica; 

 

III. Prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita do contribuinte ou 

responsável tributário, mediante simulação de ato. 

 

Art. 9º - Os cancelamentos previstos nos artigos anteriores implicarão na exigibilidade 

imediata da totalidade do crédito ou do saldo existente, acresce juros, multa, correção e 

demais consectários legais. 

 

Paragrafo Único: Fica facultada a reativação, uma Única vez, do parcelamento cancelado 

na forma deste artigo, desde que o contribuinte ou responsável tributário, 

cumulativamente: 

 

regularize todas as pendências que ocasionaram a perda do benefício, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a partir da data do cancelamento dos benefícios; 

 

as parcelas vincendas não poderão ser alteradas nem estendidas em func5o da 

reativação prevista no parágrafo anterior, permanecendo inalteradas as condip6es iniciais 

assumidas pelo contribuinte ou responsável tributário. 

 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Brumadinho, em 17 de maio de 2013. 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

(Este texto não substitui o publicado em 17.05.2013) 
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ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 072 DE 2013 

 

TERMO DE CONFJSSAO E DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA 

 

Nome/Razão Social..... 

CPF/CNPJ....................  

RG................................  

Endereço......................  

CEP/Município/UF…....  

Requerente................... 

 

Por este Termo, CONFESSA expressamente, de livre e espontânea vontade, em caráter irrevogável, 

irretratável e irrenunciável, perante a Fazenda Pública do Município de Brumadinho, o débito da dívida ativa 

de sua responsabilidade, proveniente de: 

 

Processo Informatizado nº: 

1 - Lançamento do Tributo abaixo assinalado: 

( ) IPTU - ( ) ISSQN - ( ) TLL - ( ) outros: Especificar_____________ 

2 - Relativo: 

Inscrição (ões) Parcelada (s): CONFORME EXTRATO DE PROCESSO EM ANEXO 

 

VALOR DA DIVIDA A SER PARCELADA 

3— EXERC1CIO (S) 

4— VALOR PRINCIPAL 

JUROS 

MULTAS 

CORREAO DESCONTO  

T. EXPEDIENTE/OUTRAS 

TOTAL DO DEBITO 

NUMERO DE PARCELAS 

1ª PARCELA  

DEMAIS PARCELAS 

Origem dos Débitos : IPTU 

5 - O Requerente se compromete a efetuar o pagamento do débito da dívida ativa de sua responsabilidade 

da seguinte forma: 

I. Em (  ) parcelas definidas acima, mensais e consecutivas, sendo a 1ª (primeira) até 10 (d dias após 

a adesão ao Programa de Recuperação e Parcelamento de Créditos; 
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II. As demais parcelas serão pagas mensalmente, considerando, a data da celebração do presente 

Termo de Confissão, enquanto vigente. 

 

6 - O Requerente está ciente e de pleno acordo em que os débitos da dívida ativa de sua responsabilidade, 

objeto do presente Termo de Confissão e de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa, estão sujeitos: a data 

da consolidação do débito, e, desta data, até a data do efetivo pagamento; 

 

I. a cobrança da multa prevista na Lei Municipal no 940/97 (Código Tributário do Pagamento); 

 

II. aos juros da mora, de 1% (um por cento) ao mês ou fração, contados desde o mês de vencimento 

normal da obrigação tributária até a data da consolidação do débito, e, desta data, até o dia do 

efetivo pagamento, na conformidade da Lei Municipal no 940/97 (Código Tributário do Município de 

Brumadinho); 

 

III. a cobrança dos honorários advocatícios decorrentes da cobrança amigável e/ou judicial, na base de 

10% (dez por cento) sobre o valor total, atualizado, no incluso no parcelamento, pago juntamente 

com a primeira parcela, em guias distintas, na forma da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos 

Advogados); 

 

IV. a cobrança das despesas efetuadas pela Fazenda Pública Municipal com o pagamento das 

diligencias dos Oficiais de Justiça, cartorárias, entre outras, não inclusas no parcelamento, em guias 

distintas, juntamente a emissão de Guia de Recolhimento de Tributo - DAM. 

7 - O Requerente está ciente e de pleno acordo em que o não pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas 

ou alternadas do parcelamento implicara no cancelamento ou rescisão imediato do presente TERMO DE 

CONFISSÃO E DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DA DIVIDA ATIVA, bem como o vencimento 

antecipado das demais parcelas, sendo certo que tal fato dará ensejo a imediata retomada da cobrança 

amigável e/ou execução judicial da dívida ativa, nos termos da Lei no 6.830, de 22.09/80. 

8 - O presente parcelamento poderá ser reativado urna única vez, sem alteração do valor das parcelas 

vincendas, nem do prazo e condições iniciais, caso o contribuinte regularize as pendências que ocasionaram 

a perda do benefício, no prazo máximo de 30 dias, a partir da data do vencimento da 3' parcela vencida, a 

qual é a data do cancelamento do parcelamento. 

9 - O presente Termo de Confissão e de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa é feito em caráter 

irrevogável, irretratável e irrenunciável, valendo como confissão, expressa, de livre e espontânea vontade, 

de dívida liquida, certa e exigível. 

 

Brumadinho, em 17 de maio de 2013. 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

(Este texto não substitui o publicado em 17.05.2013)  
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