
 

 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – COORD. DE ADMINISTRAÇÃO 

CGC 01.830.793/0001-39 
 

LEI N.º 2.061                                      DE 12 DE ABRIL DE 2.002 

 

 

 

“AUTORIZA A PROCURADORIA JURÍDICA DO 

MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA A TRANSIGIR NAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.  

 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO 

TOCANTINS, APROVA, e Eu, Prefeita Municipal de Araguaína, no uso de minhas 

atribuições legais, conferidas pelo art. 69, inciso III e IV da Lei Orgânica Municipal, 

SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: 

 

   Art.  1º  -   Fica autorizado à Procuradoria Jurídica de Araguaína a 

transigir, em até 10 (dez) meses, o parcelamento dos débitos fiscais ajuizados. 

 

   § 1º - Tanto nos pagamentos em juízo, quanto nos parcelamentos 

que porventura sejam efetuados na Procuradoria Jurídica, aplicar-se-ão as disposições 

contidas no art. 930 do Código Civil, art. 213, § 1º do Código de Processo Civil e art. 

23 da Lei 8906/94. 

 

   § 2º - No caso de parcelamentos superiores a 4 (quatro) parcelas, 

incidirá no valor transigido, correção monetária para fins de atualização, aplicando-se 

como índice o IGPM/FGV. 

 

   Art. 2º - O valor das parcelas do débito fiscal executado não 

poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

 

   Art. 3º - Requerido o parcelamento, será pedido sobrestamento do 

feito, emitindo-se, quando for o caso, certidão positiva com efeito de negativa. 

 

   Art.  4º -    Perderá o beneficio do parcelamento, aquele que ficar 

inadimplente com uma parcela não adimplida até a data de vencimento da segunda, 

considerando-se vencidas as parcelas subseqüentes, sem as vantagens desta Lei, com 

o conseqüente prosseguimento do feito. 

 

   § 1º - Serão, também, consideradas vencidas, as parcelas 

subseqüentes, quando ocorrer alienação do bem por parte do contribuinte. 

 

   § 2º - O terceiro interessado poderá assumir o débito parcelado 

desde que ratifique os termos do parcelamento, permanecendo inalterado os termos 

quanto a data de vencimento, valor e prazo. 
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   Art. 5º - Nos parcelamentos realizados pela Procuradoria Jurídica, 

fica vedado qualquer desconto sobre o valor objeto da execução. 

 

   Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as  disposições em contrário. 

 

 

   GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, aos 12 (doze) dias do mês de Abril do ano 2.002. 

 

 

 

VALDEREZ CASTELO BRANCO MARTINS 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 


