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LEI Nº 490/2006       DE 05 DE JULHO DE 2006. 
 

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL 
DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O POVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, por seus 
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, 
em seu nome, sancionou a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do 
Município de Rondon do Pará, com vigência de 120 (cento e vinte) 
dias, após a entrada em vigor desta Lei. 

 
Art. 2º Os créditos tributário e fiscal do Município vencidos até o 
exercício de 2006, constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida 
Ativa, ajuizados ou não a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, 
o contribuinte poderá optar pelo pagamento a vista com abatimento 
de até 100% (cem por cento) dos juros, correção monetária e das 
multas previstas na Lei Municipal nº 360, de 23 de dezembro de 
1998 - Código Tributário do Município. 
 
Parágrafo único. Os créditos tributários e fiscal do Município que 
trata o caput deste artigo, poderá ser parcelado pelo contribuinte em 
até 04 (quatro) parcelas com desconto de 50% (cinqüenta por cento) 
dos juros, correção monetária e das multas previstas da Lei 
Municipal nº 360, de 23 de dezembro de 1998 – Código Tributário do 
Município. 

 
Art. 3º O interessado em quitar seus débitos para com a Fazenda 
Municipal nos termos desta Lei deverá protocolar requerimento na 
Prefeitura, durante o prazo de vigência desta Lei, indicando o seu 
endereço atual e telefone, para que o setor de tributação da 
Secretaria de Finanças proceda aos cálculos conforme os parâmetros 
estabelecidos no artigo 2º, para escolha do contribuinte quanto à 
forma de pagamento, se à vista ou parcelada. 

 
Art. 4º Após a manifestação do contribuinte quanto à forma de 
pagamento, será emitida pela Secretaria Municipal de Finanças o 
termo de confissão de dívida. 
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§ 1º Do termo de confissão de dívida constará o valor do total do 
débito, acrescido das multas devidas e o desconto correspondente à 
quantidade de parcelas, de acordo com as condições estabelecidas no 
artigo 2º desta Lei. 

 
§ 2º O pagamento do débito parcelado iniciará no mesmo mês em que 
for assinado o termo de confissão de dívida, quando será entregue ao 
contribuinte o carnê para pagamento. 

 
§ 3º O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, implicará no 
vencimento antecipado das demais, com multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o total do débito remanescente. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º Fica revogada a Lei Municipal nº 381, de 18 de julho de 2000. 
 
Gabinete do Prefeito, aos cinco dias do mês de julho do ano de dois 
mil e seis.  
 
 

 


