
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 
 Estado de Minas Gerais 

 

  

PROJETO DE LEI Nº 57/2021. 

 

Altera a Lei nº 1.490, de 14 de julho de 2021, que “Institui o 

Programa de Recuperação Fiscal - Refis Municipal 2021 e dá 

outras providências”. 

 

 O Povo do Município de Areado, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

 Art. 1º Fica alterado o caput do artigo 2º da Lei nº 1490, de 14 de julho de 2021, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 2º A adesão ao programa REFIS 2021 de que trata esta Lei terá que ocorrer mediante 

requerimento próprio fornecido pela Secretaria Municipal de administração e Fazenda por meio do Setor 

de Dívida Ativa, conforme modelo no Anexo III, que deverá ser assinado pelo proprietário ou por 

procurador com poderes para transigir, mediante a apresentação de documento de identidade (RG ou 

equivalente) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) e, em se tratando de pessoa jurídica, a opção será 

subscrita por representante legal ou mediante autorização do titular do débito, devidamente identificado, 

com respectivas cópias do Contrato Social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como de 

atualização cadastral.”  

(NR) 

 

 Art. 2º Acrescente-se à Lei nº 1490, de 14 de julho de 2021 o anexo III, com a redação na forma 

do anexo I a esta Lei. 

 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Areado, 3 de agosto de 2021. 

 

 

 

Douglas Ávila Moreira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 
 Estado de Minas Gerais 

 

  

REFIS 2021 

ANEXO I 

LEI ___/___ 

ANEXO III 

Lei 1490/2021 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

Setor de Dívida Ativa 

 

TERMO DE ADESÃO 

 

De acordo com a Lei de que trata o “REFIS 2021” este termo de adesão tem efeito de se demonstrar interesse em 

participar e aderir ao programa e somente será concretizado e terá validade com o comparecimento em horário 

previamente agendado e depois da assinatura do termo final e seu pagamento.  

 

 

DADOS DO INTERESSADO: 

Nome/Razão Social:  

 

 

Endereço:  

 

 

Bairro:  

 

 

CEP: 

 

Cidade:  

 

UF: 

CPF/CNPJ:  Telefone:  

 

TIPO DO DÉBITO 

 

Tipo do débito:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Cadastro: _______________________________________________________________________. 

Outras informações:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 

DECLARAÇÃO: 

 

Declaro, para os devidos fins, que solicito a adesão ao programa REFIS 2021, aguardando a data agendada para 

concretização, formalização e finalização do mesmo, me comprometendo, ainda, a manter todos os dados de contato 

atualizados. 

RECEBIDO POR: 

Nome completo: CPF: 

Assinatura: 

RECEBI EM, _____/_____/_____ 

 

  (AC) 


