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"DISPÕE SOBRE A REMISSÃO
TOTAL DE CRÉDITOS
TRIBUTARIOS E NÃO
TRIBUTARIOS, DE EXERCICIO DE
2006, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal
de São José das Missões, Estado do Rio Grande do Sul/RS, no uso de suas
atribuições Legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao disposto no
artigo n" 65, Inciso IV, da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 10
- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

remissão de créditos tributários, e não tributários, conforme permissivo no
art.172, da Lei Federal n? 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional, e o cancelamento de créditos não-tributários, cujos
custos de cobrança na via administrativa ou judicial sejam superiores ao
montante do crédito, em consonância com o Art. 14, da Lei complementar
n? 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 20
- Para fins desta Lei, serão considerados os débitos de

responsabilidade do contribuinte, decorrentes de créditos integrantes da
dívida ativa tributária e não-tributária com o Município, gerados durante ao
ano, inscrita em 31/12/2006, cujo valor seja inferior a R$ 350,00
(Trezentos e Cinqüenta Reais), atualizado em 31 de Dezembro de 2011,
custos de cobrança via administrativa e judicial, considerado o valor
principal, juros, multas, correção monetárias e demais ônus Legais.
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Parágrafo Primeiro É vedada a exclusão ou
desmembramento de valores relativos a um ou mais exercícios, para fins de
aplicação do disposto nesta Lei, devendo ser considerado sempre o débito
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total mesmo que lançado em mais de uma certidão de dívida ativa..

Parágrafo Segundo - Os créditos com valor inferior ao
previsto neste artigo serão cancelados somente depois de inexitosas
medidas administrativas para sua cobrança, das quais serão cancelado até
31 de Dezembro para fechamento do exercício.

Art. 3° - O cancelamento dos créditos será homologado pelo
Prefeito Municipal ou pela autoridade contábil e técnica, a que for
delegada esta competência.

Parágrafo Único - Enquanto não homologado o cancelamento
dos créditos, o contribuinte será considerado como devedor ao Erário
Municipal.

Art. 4° - Fica autorizado a rermssao de todo os Débitos
referentes a contribuintes não localizados, contribuintes falecido e
contribuintes com valor inferior a R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta
Reais), do exercício de 2006, No caso dos contribuintes não localizados e
contribuintes falecido, mesmo que ultrapassem as custas de processo,
Administrativo e judicial, fica autorizado a remissão, motivos de que a
maioria dos falecido não possui bens deixado a inventariar, e os demais
não residem no Município á muitos anos.

Parágrafo Único - Fica o poder executivo Municipal
autorizado através da Secretaria Municipal da Fazenda, a atualizar todos os
cadastros de contribuintes falecido e não localizados, e contribuintes com
valor inferior as custas de execução, conforme Art. 4°. Ainda, ficam
autorizado a efetuar os registros contábeis que se fizerem necessário.

Art. 5° - Os contribuintes devedores com valor superior a R$
350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais), do exercício de 2006, atualizado
ate a presente data, serão notificados baseado na Lei Municipal n?
618/2007 e mediante ao não pagamento será promovida a sua cobrança
judicial, se for o caso.
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Parágrafo Único - As Execuções Judiciais de Dividas Ativas
dos contribuintes que encontram-se em execução judicial com valor
superior a R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais), poderão usufruir da
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Lei Municipal n° 618/2007.

Art. 6 ° - A autorização para a concessão de remissão e para o
cancelamento de créditos, prevista no art. 10 desta lei, estende-se já
ajuizadas, desde que ocorra antes de proferida decisão de primeira
instância.
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Art. 7 ° - A Presente Lei vigorará até 31/12/2011.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DA MISSÕES, AOS 15 DE SETEMBRO DE 2011.

»->: ~~-- -
~ ~r- _

EIJiSUNLUIS BUENOJJE QUADROS
Prefeito Municipal

-S E PUBLIQUE-SE:
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SERGI DO NASCIMENTO RIBEIRO
SecoMun. De Administração.
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