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"DISPOE SOBRE A REVISRO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS
E DA OUTRAi PROVIDENCIAS"

LEI MUNICIPAL Nº. 275/9B.

CARLOS FERNANDES PICOLOTTO, Prefeito Municipal de São José das
Missões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no Art. 65, IV da Lei O~
gânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 1º- O poder Executilo Municipal promoverá no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a revisão de todos os créditos tributários lançados e
inscritos ou não em divida ativa, pendente!de pagamento, com vistas as seguintes
medidas:

I. Expurgo dos alcançados pela prescrição da ação de cobrança,
atendidas as normas jurídicas pertinentes.

11. Cancelamento dos valores lançados, quando comprovada a não
ocorrência do fato gerador, especialmente no caso de Impostos Sobre Serviço de
Qualquer natureza e taxas. I

111. Cancelamento, quando, em relação a cada contribuinte, in-
dividualmente, o valor dos créditos, corrigidos monetariamente e aplicadas a ta-
xa de juros e multa moratória, na forma do ICÓdigo Tributário Municipal, seja in-
ferior a R$ 10,42 (dez reais e quarenta e dois centavos), correspondentes a 10
(dez) UFM, depois de corrigidos de sua con~ituição definitiva ou vencimento.

Art. A revisão de que trata o artigo 1º desta Lei será procedi
da pela Secretaria Municipaw da Fazenda e deverá ser cocumentada em expedientes
administrativos, inclusive, quando for o cJso, mediante termo de vistoria e veri
ficação, conforme procedimentos que forem estabelecidos.

Art. 32- O Poder EX8CUtiJo declara a8 medidas previstas no ar-
tigo 1º desta Lei atrav§s de Decreto, indicrndO os contribuintss, 8 8sp§eie tri-
butiria e o calor dos or~ditns expurgados 0r cancelados.

Art. 4º- O disposto nesta Lei não importara desoneração da re~
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ponsabilidade pela omissão em promover, no devido tempo, a cobrança dos cr§di-
tos prescritos de valor superior ao referido no inciso 111 do artigo 1º.

Art. 5º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOS~ DAS AISSOES, aos 29
de outubro de 199B.

t~ fI ~'wtJ-~
'~RLOS FERNANDE~jpI2ôêbtTo

Prefeito Municipal
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