
LEI Nº 2.396, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Institui o Programa de Parcelamento e 
Regularização dos Débitos da Taxa de 
Água e dá outras providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 

Art. 1o Fica instituído o Programa de Parcelamento e Regularização de 
Débitos para com a Fazenda Pública Municipal, destinado a promover a regularização de 
todos os créditos municipais, decorrentes de débitos da taxa de água de contribuintes 
pessoas físicas e jurídicas, em razão de fatos geradores ocorridos até a entrada em vigência 
da presente Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, 
com exigibilidade suspensa ou não. 

 
Art. 2o Poderão se beneficiar da presente Lei, somente os contribuintes que 

possuem mais de 12 meses de débito com a taxa de água, junto a Fazenda Pública 
Municipal. 

 
Art. 3o Os débitos da taxa de água para com a Fazenda Pública Municipal, 

inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, em aberto, parcelados ou reparcelados, 
poderão ser pagos da seguinte forma: 

 
I – o devedor que na data da opção pelos benefícios da presente Lei, dever a 

Fazenda Pública Municipal até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de débitos 
provenientes da taxa de água, poderá realizar o parcelamento do mesmo mediante a 
assinatura do Termo de Parcelamento, Confissão de Dívida e Compromisso de 
Pagamento, com o pagamento a vista no ato do parcelamento de 40% (quarenta por cento) 
do valor total do débito, parcelando o restante em até 12 vezes mensais, desde que a 
parcela não seja inferior a 1,6 (um vírgula seis) Valor de Referência Municipal – VRM;  

 
II - o devedor que na data da opção pelos benefícios da presente Lei, dever a 

Fazenda Pública Municipal de R$ 1.500,01 (um mil, quinhentos reais e um centavo) até 
R$ 3.000,00 (três mil reais), de débitos provenientes da taxa de água, poderá realizar o 
parcelamento do mesmo mediante a assinatura do Termo de Parcelamento, Confissão de 
Dívida e Compromisso de Pagamento, com o pagamento a vista no ato do parcelamento 
de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do débito, parcelando o restante em até 12 
vezes mensais, desde que a parcela não seja inferior a 1,6 (um vírgula seis) Valor de 
Referência Municipal – VRM;  

 
III - o devedor que na data da opção pelos benefícios da presente Lei, dever a 

Fazenda Pública Municipal de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) de débitos provenientes da taxa de água, poderá realizar o parcelamento 
do mesmo mediante a assinatura do Termo de Parcelamento, Confissão de Dívida e 
Compromisso de Pagamento, com o pagamento a vista, no ato do parcelamento de 30% 
(trinta por cento) do valor total do débito, parcelando o restante em até 12 vezes mensais, 
desde que a parcela não seja inferior a 1,6 (um vírgula seis) Valor de Referência 
Municipal – VRM; 



 

 
IV - o devedor que na data da opção pelos benefícios da presente Lei, dever a 

Fazenda Pública Municipal acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de débitos 
provenientes da taxa de água, poderá realizar o parcelamento do mesmo mediante a 
assinatura do Termo de Parcelamento, Confissão de Dívida e Compromisso de 
Pagamento, com o pagamento a vista, no ato do parcelamento de 25% (vinte e cinco) do 
valor total do débito, parcelando o restante em até 12 vezes mensais, desde que a parcela 
não seja inferior a 1,6 (um vírgula seis) Valor de Referência Municipal – VRM; 

 
Art. 4o Aos contribuintes que realizarem o parcelamento nos termos da 

presente Lei, não se aplica as previsões de suspensão do abastecimento contidas na Lei 
Municipal nº 178/95, desde que, estejam em dia com o parcelamento realizado, bem como 
não possuam débitos de água em aberto no cadastro que gerou o parcelamento ou outro 
cadastro imobiliário. 

 
Art. 5o O contribuinte que teve a suspensão do fornecimento de água por falta 

de pagamento e realizar o parcelamento previsto nesta Lei, terá o restabelecimento no 
fornecimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, mediante pagamento da taxa de 
religação e 01 (um) Valor de Referência Municipal - VRM. 

 
Art. 6o Caso ocorra o atraso no pagamento das parcelas, incidirão sobre estas 

acréscimos, conforme previstos no Art. 7º da Lei Municipal nº 1.737/2009. 
 
Parágrafo Único. O não pagamento de até 03 (três) prestações consecutivas do 

débito parcelado acarretará o imediato cancelamento do benefício do parcelamento, 
independentemente de aviso prévio ou notificação, promovida a imediata cobrança do 
saldo devedor através da ação executiva, nos termos do § 3º, do Art. 6º, da Lei Municipal 
nº 1.737/2009. 

 
Art. 7o O atraso no pagamento da parcela implicará na aplicação das previsões 

contidas na Lei Municipal nº 178/95. 
 
Art. 8o A adesão ao programa de parcelamento previsto nesta Lei deverá ser 

realizada no prazo de vigência da presente Lei. 
 
Art. 9o Esta Lei terá vigência pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data 

de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 20 de dezembro de 2017. 
 
 

LUIZ ANTONIO BURIN 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
ROGÉRIO LUIZ DELAMEA DALMOLIN 

Secretário Municipal da Administração 


