
LEI COMPLEMENTAR Nº 529, de 22 de dezembro de 2005.  

  

  

 

Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para conceder redução da multa de mora 

para pagar, parcelar ou reparcelar créditos não-tributários e dá outras providências. 

  

  

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

  

Art. 1º  Fica autorizado o Poder Executivo a conceder redução no 

valor da multa de mora para pagamento, parcelamento ou reparcelamento de créditos 

não-tributários referentes a débitos junto ao Departamento Municipal de Água e Esgotos 

– DMAE –, passíveis de inscrição ou inscritos em dívida ativa, bem como em cobrança 

judicial, não superiores a 50.000 (cinqüenta mil) UFMs – Unidades Financeiras 

Municipais –, na forma a ser regulamentada por decreto do Prefeito Municipal. 

§ 1º  A concessão da redução de multa de que trata o “caput” será 

aplicada da seguinte forma: 

I – 90% (noventa por cento) de redução, no caso de pagamento à 

vista; 

II – 80% (oitenta por cento) de redução, no caso de parcelamento 

ou reparcelamento em até 03 (três) parcelas; 

III – percentual variável, regressivo e linear de 75% (setenta e 

cinco por cento) até 10% (dez por cento), conforme o número de parcelas, a partir de 04 

(quatro) parcelas. 

§ 2º  Ficam excetuados do limite de 50.000 (cinqüenta mil) 

UFMs, previsto no “caput” deste artigo, os débitos das instituições de saúde 

conveniadas ao SUS, das entidades assistenciais conveniadas ao Município e de ramais 

prediais de categoria residencial com mais de uma economia. 



§ 3º  Para as instituições de saúde conveniadas ao SUS e para as 

entidades assistenciais conveniadas ao Município, será concedida a redução de 100% 

(cem por cento) no valor da multa de mora para pagamento, parcelamento e 

reparcelamento dos débitos referidos no “caput” deste artigo. 

§ 4º  O parcelamento e o reparcelamento dos débitos serão 

limitados a 120 (cento e vinte) parcelas. 

§ 5º  O disposto no “caput” deste artigo aplica-se, 

exclusivamente, aos débitos vencidos anteriormente à data de publicação desta Lei 

Complementar. 

  

Art. 2º  Acarretará a perda do benefício da redução da multa de 

mora: 

I – o atraso no pagamento de qualquer parcela do débito, por mais 

de 90 (noventa) dias; 

II – o não-pagamento integral do débito objeto do benefício 

previsto nesta Lei Complementar. 

  

Art. 3º  A concessão dos benefícios de que trata esta Lei 

Complementar terá vigência até o dia 10 de março de 2006. 

  

Art. 4º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 22 de 

dezembro de 2005. 

  

  

  

José Fogaça, 

Prefeito. 

  



  

Cristiano Tatsch, 

Secretário Municipal da Fazenda.  

  

  

Registre-se e publique-se. 

  

Clóvis Magalhães, 

Secretário Municipal de Gestão e  

Acompanhamento Estratégico. 

  

 


