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AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER
O PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITOS EM
DíVIDA ATIVA OU NÃO, ATRAVÉS DE DAÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDISON lUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito
Municipal de São José das Missões/RS, Estado do Rio Grande do
Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e que sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1° - É o Poder Executivo Municipal autorizado a
receber o paqarnento de créditos de natureza tributária e não
tributária, através de dação em pagamento de terrenos urbanos.

§ 1.° - Na modalidade de dação em pagamento de
terrenos, poderão ser quitados débitos de valor igualou superior ao '
valor do terreno, pois o município não efetuará pagamento de
diferenças ao devedor. O valor do terreno será aquele avaliado por
comissão municipal especialmente designada para tal.

Art. 20
- Os benefícios de que trata esta lei serão

estendidos inclusive aos contribuintes cuja cobrança esteja em
execução judicial.

Art. 3° - Os devedores que quiserem efetuar o
pagamento de seus créditos na modalidade estabelecida e obter o
benefício desta Lei, deverão manifestar esse interesse através de
requerimento dirigido ao Prefeito Municipal.
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Parágrafo Primeiro - Os pedidos recebidos pela
Administração Municipal serão analisados por comissão
especialmente designada para tal, que deferirá ou não os pedidos,
após a análise do seu enquadramento nas disposições desta Lei.

Art. 4° - Após o deferimento do pedidos de
enquadramento na modalidade do Artigo 10

, o contribuinte será
comunicado da decisão, ocasião em que deverá formalizar um Termo
de Reconhecimento da Dívida e de Adesão a essa Lei.

Art. 50 As despesas com transferência,
documentação e Registro dos imóveis, serão de responsabilidade do
Município de São José das Missões (Prefeitura), que tomará as
medidas cabíveis e necessárias para a regularização da transação.

Parágrafo Único - As despesas constantes no "caput"
deste Artigo, são as que vierem a acontecer após a dação em
pagamento.

Art. 6.° - Revogadas as disposições em contrário,
essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das
Missões/RS, em 17 de Agosto de 2005.

~1tU~ B?2. QUADROS
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

VALTER D~ADROS BERNARDI
Séc. Mun. Administração
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