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DECRETO Nº 0472, DE 16 DE AGOSTO DE 2019 

“Reconhece a prescrição administrativa dos 
créditos tributários prescritos e inscritos em divida 
ativa entre os exercícios do ano de 1999 ao ano de 
2013 e dá outras providencias.”  

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições previstas 

no artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, e,  

Considerando a disposição legal sobre prescrição prevista no artigo 156, V, 174, caput, da Lei Complementar 

Federal nº 5.172/66 (Código Tributário Municipal); 

Considerando a disposição legal sobre prescrição prevista no art. 368, V, 382, caput, da Lei Complementar 

Municipal nº 008/2017 (Código Tributário Municipal); 

Considerando a emissão de Parecer Jurídico nº PJA.006.2019, que manifestou pela procedência de 

reconhecimento administrativo dos tributos prescritos não ajuizados do período de 1999 a 2013;

DECRETA:  

Art. 1º. Reconhece a prescrição administrativa dos créditos tributários dos contribuintes, lançados e inscritos 

em divida ativa, entre os exercícios de 1999 e 2013, na forma autorizada pelo art. 156, V, 174, caput, da Lei nº 

5.172/66 e art. 368, V, 382 da Lei nº 008/2017 e à vista do Parecer Jurídico nº PJA.006/2019. 

Parágrafo Único. O reconhecimento de prescrição que trata o caput abrange todos os impostos municipais, 

taxas e preços públicos do período correspondentes prescritos e não ajuizados. 

Art. 2º. Os tributos ora prescritos deverão ser identificados e devidamente cancelados no livro de divida ativa, 

devendo por meio de processo administrativo próprio ser encaminhado à contabilidade pública para os devidos 

registros.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. 

Gabinete do Prefeito, Angical, 16 de agosto de 2019. 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL
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