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LEI N. 322, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 

Altera a redação dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 

municipal n. 314, de 06 de setembro de 2021, 

prorrogando o prazo de adesão para até 31 de 

dezembro de 2022 para os contribuintes que 

aderirem aos benefícios da referida Lei. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Brasil Novo, Estado do Pará, aprova 

e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O caput dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei municipal n. 314, de 06 de 

setembro de 2021, ficam alterados, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder anistia 

de multas e juros e a efetuar o parcelamento de débitos tributários 

inscritos em dívida ativa até o final do exercício financeiro de 2021, 

ajuizados ou não, para pagamento na forma prevista nesta Lei. 

[...] 

Art. 3º. No caso de pagamento parcelado, o contribuinte poderá fazê-lo 

em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, se aderir ao parcelamento 

até 31 de dezembro de 2022. 

[...] 

Art. 4º. Somente terão direito aos benefícios concedidos por esta Lei 

os contribuintes que aderirem a qualquer deles até o dia 31 de 

dezembro de 2022. 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito de Brasil Novo-PA, em 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

____________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

CERTIFICO que em cumprimento ao disposto no art. 20 da 

Lei Orgânica Municipal, esta LEI foi PUBLICADA no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de Brasil Novo em 22 de 

fevereiro de 2022. 

 
Osmar Passos David 

Chefe de Gabinete-PMBN 
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