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LEI No 2.622, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 
 

 

Dispõe sobre a suspensão da cobrança da 

dívida ativa municipal durante o prazo que 

menciona, em decorrência do impacto 

financeiro e social do COVID-19. 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, aprovou 

e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte Lei: 

 

Art. 1o Fica suspensa a cobrança da dívida ativa municipal até 31 de março de 2021, como 

forma de mitigação dos efeitos financeiro e social do COVID-19, nos termos dispostos nesta 

Lei. 

Parágrafo único. Não se aplica a referida suspensão para créditos tributários que 

serão atingidos pela prescrição até a data indicada no caput. 

Art. 2o Fica a Procuradoria Jurídica do Município autorizada a requerer, durante o prazo 

descrito no art. 1o, a suspensão das execuções fiscais em curso, desde que o débito não esteja 

integralmente garantido por alguma constrição judicial e que não haja outra causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, salvo no caso de parcelamento. 

Parágrafo único. Não será realizado o requerimento que dispõe este artigo quando em 

razão da suspensão ensejar a prescrição do crédito tributário executado. 

Art. 3o Os parcelamentos em curso, decorrentes da cobrança da dívida ativa municipal, 

ficarão suspensos durante o prazo indicado no art. 1o, voltando a vigorar pelo prazo que restar 

após o período da suspensão. 

Art. 4o A suspensão prevista no art. 1o não impede o pagamento voluntário pelo sujeito 

passivo do montante do crédito por ele devido, nem obsta a continuidade do pagamento 

espontâneo das parcelas previstas nos respectivos termos de parcelamento firmados ou a 

adesão ao REFIS-Municipal. 

Art. 5o Caberá ao Chefe do Poder Executivo regulamentar esta Lei naquilo que for cabível. 

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

 

Salinas/MG, 09 de novembro de 2020. 
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