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LEI COMPLEMENTAR Nº 0984/2021 
 

Concede isenção parcial sobra a dívida ativa 

aos contribuintes do imposto territorial 

urbano – IPTU, no município de Água Comprida-

MG e outras disposições. 

 

 

Os Vereadores da Câmara Municipal de Água Comprida – 

MG, usando de suas atribuições legais, aprovaram, e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Fica concedida isenção parcial de multa e 

juros de mora, incidentes sobre a dívida ativa municipal, 

referentes ao I.P.T.U, conforme disposto na Lei Municipal n° 

586 de 2005 – Código Tributário Municipal, dentro do seguinte 

critério: 

 

§ 1º A exclusão dos juros e das multas do referido 

crédito tributário se dará dentro dos seguintes critérios: 

 

I – 95% (noventa e cinco por cento) para pagamento à 

vista; 

II – 90% (noventa por cento) para pagamento em até 5 

(cinco) parcelas. 

III – 85% (oitenta e cinco por cento) para pagamentos 

em até 10 (dez) parcelas. 

IV – 80% (oitenta por cento) para pagamentos em até 15 

parcelas. 

 

 

§ 2º Os contribuintes inadimplentes do IPTU e inscritos 

em dívida ativa municipal terão até 22 de dezembro de 2021 

para aderirem ao programa de pagamento previsto nesta lei 

para quitarem suas dívidas. 

 

§ 3º Salvo disposição de lei em contrário, o 

parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência 

de juros e multas decorrentes da extensão do prazo para 

quitação. 
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Art. 2º - Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento 

as disposições relativas à moratória. 

 

Parágrafo único – Aplicar-se-á a Lei Municipal n° 586 

de 2005 – Código Tributário Municipal, aos casos omissos 

desta lei. 

 

 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

Município de Água Comprida, 22 de junho de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Alexandre de Almeida Silva 

Prefeito Municipal 
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