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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL 
Estado de Minas Gerais 

Lei n° 418/2022 

"Altera Os Artigos 30  e 7°, da Lei no 407 de 25 de abril 

de 2022, que lnstitui o Programa de Incentivo a 

Regularidade Fiscal corn a Fazenda PUblica do 

Municipio de Berizal - REFIS BERIZAL, e dá 

outras providêncuas" 

0 Prefeito Municipal de Berizal - Estado de Minas Gerais, Exmo. Sr JOAO 

CARLOS LUCAS LOPES, no uso das atribuiçOes que são conferidas nos termos da Lei 

Orgânica do Municipio, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei: 

Art. 10  0 artigo 30  da Lei Municipal n° 407 de 25 de abril de 2022, passa a ter a 

seguinte redacao: 

Artigo 30  A adesão ao REFIS BERIZAL implicará as seguintes 
reduçOes: 

I. Se pagos a vista até o dia 01 de agosto de 2022, corn desconto 
integral de 100% (cern por cento) dos juros a mu/ta; 

Se pagos parceladamente em ate 2 (duas) parcelas iguais e 
sucessivas, corn desconto de 80% (oitenta por cento) dos juros a multas, 
sendo a prirneira parcela vencida na data citada no inciso / 

III Se pagos parceladamente em ate 4 (quatro) parcelas ;guais e 
sucessivas, corn desconto de 50% (cinquenta por cento) dos juros e multas, 
sendo a primeira vencida na data cifada no inciso I. 

Art. 20 
- 0 artigo 70  da Lei Municipal n° 407 de 25 de abril de 2022, passa a ter a 

seguinte redaçao: 

Artigo 7°- Caso opte palo parcelarnento a que alude o inciso II e Ill do 
artigo 30  desta Lei, 0 contribuinte deverá requere-/o ate o dia 01 de agosto 
de 2022. 
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' PREFEITURA MUNICIPAL DE BERIZAL 
- 

Estado de Minas Gerais 

Art. 30 
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao revogando-se as 

disposiçOes em contrário. 

Berizal, 23 de Junho de 2022. 

Prefèitffiü nicipal 
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