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LEE 	467/89 

Dispoe cobra a atualizaçao monetaria dos de 
bitos Fiscais pare corn o Municipio de Nayi 
i-al, a da outras providncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DL NAVIRAI, ESTADO DE 
MATO GROSSO DO S'JL, no uso das atribuigoes qua lhe sao confe 
rides por Lei, faz saber que a Crnara Municipal aprovou e 
PIe sanciona e promulga a seguinte La!: 

Art. 1Q - Os dabitos de qualquer natureza 
para corn a Fazenda Municipal, sero atiializados monetariamen 
i.e. na forma deste artigc. 

	

atualizaçao monetaria sera 	efetu 
ada mediante a mu: tiniicaoao do valor -do debito em cruz.adcs 
novos, na data do vencimento, pci o coeficiente obti do OCT 5 

sao do valor do Bonus do Tesouro iacionai Li sca 
cha do efetivo paga;ent.c Deco Bonus oc Tesouro Nacional Fis 
cal BTNF do dia em qua o debito deveria ter sidc pago. 

§ 2 - Os dbitos vencidos ate a data da vi 
ncia desta iei, sero atualizados ate essa data na forma 

a  legislaco vigente, a depois desta data, pelo oriterio as 
cebelecido no parâgrafo anterior. 

acualizaoao de cue trata o § 2 2  se 
feita da seguinte forms, no cue couber: 

a) ate 21 be janeL - o de 1.989 aclicando-se 
no valor de NOd 6.17 (seic c:ruzados novos a dezessete 

r..tavos) 

L) ) do- 	defevereirc be 1.959 a data da vi 
HTcia baste id, i-ala mu.ltiplicaoao do valor do de bito 	em 
:socados novas :oelo  coeficiente oh:ido corn a divisao Bonus 

	

Tesouro Nacional Fiscal - PINE do die c  vigncia 	bests 
relo BTN do mes do fevereiro ou do ms do venoimento do 

1' 

c) ais:r to 



4 FLS. D12L., 

cruzados novas celo coeficiente MUM corn a di\i  sdo do valor 
do Bonus do Tesouro Noodonal Fiscal - BTNF do die do efetivo 
pagamento palo valor do REnus do Tesouro Nacional Fiscal - 
BTNF do 1 9  dia do As subsequente a visEncia desta Lei. 

Art. 2 - A atualizagao monetar±a dos deli 
tos qua forern objeto de parcelamento, sara calculada na form 
do artigo anterior. 

Art. 3Q - A atuaIizaoao monetaria dos debi 
tos ja inscritos em divida ativa sera feita na forms dos art-,  
gos 1 2  e 2 desta Lei. 

Art, gc - A inscrigao dos debitos em dlvi-
da aciva sera efetuada diretamente em BTN Fiscal, 

Art. 5 - Os tributes administrados pela 
Prefeitura de Navi ral, qua no forern pagos atE a data do van-
cimento, ficarco sujeiros a muIr a de mora e juros moratErios, 
nos ternos do legisiacao vicence, osloulados sobre o valor do 
tributo atualizadc monietariamente, na forma do artigo 1 0 	da 
cresente Lei 

Arc. 	- As caroalas do Imposto Predial a 
Territc i a:! Urbane - IPTU a le ou:r as aributos arrecadados em 
quotas a paroelas relativas, ambas an exercicio de 1.989, yen 
dye ±5 a rarcir ca emma-ac sm -air-sIll a testa Let, serao 	acu 
alizadas monetarianeni:e ada rul:i':lioaoao do va'or expresso' 
em cruzados novas celo c-:-e dante at-mido pela divisco de 01 
(urrd Bonus do Tosouro National Fi a-cal - BTNF do dia do efeti-
vo nagamenco palo valor ni Solaus.::  Taouro Nacional Fiscal 
EThF do 1 c us to As suoss:ue;ato a narencta desta Lei 

---. 	- 

 

OF lait tantos efemuados oosmerd 
orirerte a \irencia 0E:a Lef, care: icitos dire:amen:e em 



mis do Tesouro Nacional Fiscal - ETNE. 

Art. 8 - Esta Lei entrara em vigor na da 

Is de sue publicaçao, revoyadas as disposiçoes em contrario. 

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 	NAVI 
PAl, ESTADO DE NATO GROSSO DO SUL, aos OS (oito) dias do ms 
de dezembro de 1.989. 
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