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Contribuinte deve ficar atento ao 
prazo de adesão à Lei de Anistia Fiscal

Programa da Prefeitura oferece descontos e parcelamentos para devedor quitar dívidas

Ainda há tempo para que 
o contribuinte em débito 
com a Fazenda municipal re-
gularize sua situação. Mas, 
para isso, o devedor deve fi-
car atento, pois o prazo para 
adesão ao Programa de Con-
cessão de Anistia (PCA) termi-
na no próximo dia 1º de outu-
bro o prazo.  

A Lei Complementar nº 
84, que criou o Programa de 
Concessão de Anistia, foi pu-
blicada no Diário Oficial do 

máximo, o valor correspon-
dente a R$350,00 até a data 
estabelecida.

Sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal da Fa-
zenda, o PCA prevê dispensa 
de 80% de juros, multas e de-
mais acréscimos moratórios 
para pagamento em até seis 
parcelas. Para o pagamento 
em 12 parcelas, as dispensa 
é de 60%. No caso de paga-
mento em 18 e 24 parcelas, as 
dispensas são de 40% e 20%, 
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Município (DOM) do último 
dia 3 de junho.  Batizada Lei 
de Anistia, a legislação esta-
belece o prazo de 120 dias, 
contados a partir de sua pu-
blicação, para adesão ao Pro-
grama.

O Programa cancela, por 
remissão, os créditos relativos 
a tributos municipais inscri-
tos na dívida ativa até 31 de 
dezembro de 2013. Para ter 
direito à anistia, o contribuin-
te deve ter uma dívida de, no 

respectivamente.
Para aderir ao Programa, o 

contribuinte deve procurar o 
Departamento de Arrecada-
ção e Fiscalização da Secre-
taria Municipal da Fazenda. 
Em caso de dúvidas, o cida-
dão pode entrar em contato 
com o Departamento de Ar-
recadação e Fiscalização pelo 
telefones 3571-3009 e 3571-
3010 ou pelo endereço ele-
trônico arrecadacao@bruma-
dinho.mg.gov.br
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