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PREFEITURA ~IUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

LEI MUNICIPAL Nõ 398/2002_

""AUTORIZAO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
FIRMAR ACORDO JUDICIAL NAS AÇÕES DE
COBRANÇA DE IMPOSTOS (IPTU-CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA - SISTEMA TROCA-TROCA DE
SEMENTES - TAXA DE ÁGUA - ISSQN ) BEM
COMO CONCEDER AO EXECUTADOS, PRAZO PARA
PAGAMENTO DOS REFERIDOS IMPOSTOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO,
Prefeito Munioipal de São José das Missões - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto
no Artigo 65, Inciso IV, da Lei or-q àn.i ca Municipal, que a
Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a firmar
acordo judicial, nas - ações que move o municipio contra
contribuintes, para receber os débitos de divida ativa de
I PTU, CONTRI BUIÇÃO DE MELHORIA, SI STEMA TROCA-TROCA DE
SEMENTES,TAXADE ÁGUA, ISSQN, bem como a conceder prazo para
pagamento em acordo judicial.

Art. 20
- Os devedores executados judicialmente, com débi tos

até R$ 1_000, 00 (um mil real) poderão pagar o mesmo, em até
18 (dez o.i to) parcelas iguais, acima de R$ 1.000,00 (um mil
real) até R$ 2.000,00 (dois mil reais) em até 24 (vinte e
quatro ) parcelas iguais, e acima de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em até 30 (trinta) parcelas iguais.
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parágl'afo único - os pagamentos deverão serem
efetuados até o dia previsto para o pagamento, na tesouraria
da prefeitura municipal após firmar o acordo judí cíal, não
podendo ser efetuado o pagamento após este prazo, sob pena de
responder o devedor, por multa e juros legais.

Art. 3° - O não pagamento de qualquer uma das parcelas no
prazo previsto, implicará, na antecipação das demais, perdendo
o devedor o direito do parcelamento, e a ação judicial tomará
seu curso normal com a execução total do débito mais encargos.

Art. 4° - As despesas decorrentes da presente lei correrão por
contas de dotações próprias.

Art. 5° - A presente Lei, entra em vr qo.r na data de sua
publicação com efeito retroativo a 10 de janeiro do corrente
ano, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃo JOSÉ
DAS MISSÕES, aos 11 dias do mês de março de 2002.

~~AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal

IOlJ.l!i--SE:

DOS SANTOS
Substituto
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