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atéa.Oa\~\lt ~ fl([) 11...s~~E·~--LEI MUNICIPAL N° 429/2002.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL CONCEDER ELISÃO DE
CRÉDITOS, A CONCEDER DISPENSA DA COBRANÇA DA
CORREÇÃO MONETÁmA E A RECEBER O PAGAMENTO DE
CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA
INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA, VENCIDOS ATÉ 31-12-2000,
ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS, DO FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

Faço saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso IV, da
Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte,

LEI::

Art. 1.° - É o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
ELlSÃO dos créditos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 31 de
dezembro de 2000, a todas as viúvas, viúvos e devedores falecidos que se enquadram
como carentes, na forma prevista na Lei Municipal n.o 377/2001, cuja viuvez se deu
após a tormalízação do contrato que originou a sua dívida junto à Prefeitura Municipal.

Art. 2.° - É o Poder Executivo Municipal autorizado a excluir do
cadastro de devedores e a excluir a dívida ativa de todos os contribuintes cujos créditos
estejam prescritos, na forma estabelecida no Código Tributário Nacional.

Art. 3.0 - É o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
anistia da de 100% (cem por cento) da correção monetária, dos juros e da multa
incidentes sobre os créditos atinentes à contribuição de melhoria vencida até 31 de
dezembro de 2000, a todos os contribuintes inválidos ou aposentados, com idade
superior a 60 anos e que não tenham outra propriedade além daquela sobre a qual
incide a contribuição de melhoria.

Parágrafo Único - Além da anistia de que trata o "caput" deste
artigo, é o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar os créditos atinentes a
contribuição de melhoria dos contribuintes que se enquadram na situação estabelecida
no "caput" em até 28 prestações mensais e consecutivas, limitada a parcela ao valor
mínimo de R$ 20,00 (Vinte reais), e limitado o prazo até 31/12/2004, com juros de 1%
ao mês e atualização monetária anua! a contar do parcelamento com base na variação
do IGPM.
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Art. 4.0 - É o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder
anistia de 50% (cinqüenta por cento) dos juros, da multa e da correção monetária aos
devedores de contribuição de melhoria vencida até 31-12-2000, a todos os
contribuintes, inclusive os que se encontrem em parcelamento e em execução judicial,
que efetuarem o pagamento ou que requererem o parce!amento até o dia 10 de
Dezembro de 2002.

Parágrafo Único - Além da anistia de que trata o "caput" deste
artigo, é o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar os créditos atinentes a
contribuição de melhoria em até 28 prestações mensais e consecutivas, limitada a
parcela ao valor mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais), e limitado o prazo até

31/12/2004, com juros de 1% ao mês e atualização monetária anual
a contar do parcelamento com base na variação do IGPM.

Art. 5.° - É. o Poder Executivo Municipal autorizado a receber Ó
pagamento de créditos de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa e
vencidos até 31-12-2000, através da prestação de serviços pessoais, em forma de
diaristas, serviços de máquinas e caminhões, serviços profissionais, através do
fornecimento de materiais e através de dação em pagamento de terrenos urbanos.

§ 1.° - Na modalidade de pagamento através de serviços pessoais,
em forma de diarista, poderão ser quitados débitos até o valor de R$ 150,00 (Cento e
cinqüenta reais). O valor da diária é de R$ 15,00 (Quinze reais) e será possível apenas
por pessoas que se enquadram como carentes, na forma estabelecida na Lei Municipal
n.O377/2001, e a eles poderá ser concedida anistia de 50% da correção monetária, do
juro e da multa.

§ 2.0 - Na modalidade de serviços de máquinas, poderão ser
quitados débitos até o montante de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). O preço dos serviços
de máquina será aquele estabelecido na Lei Municipal n.? 57/93, de 31 de dezembro de
1993, e somente serão aceitos serviços de necessidade e interesse da Administração
Municipal;

§ 3.° - Na modalidade de fornecimento de materiais, poderão ser
quitados débitos até o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) a preços de mercado,
estabelecidos pela Comissão Especial, e somente serão aceitos materiais de
construção, hidráulicos, cascalho, terra, da necessidade e do interesse da administração
municipal;

§ 4.° - 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.
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\~4~iõj{'ib~~\~ Art. 6.0 -Os benefícios de que trata esta lei serão estendidos
inclusive aos contribuintes cuja cobrança esteja em execução judicial.

§ 2.0 - Os benefícios de que trata este artigo será estendido
inclusive aos contribuintes cuja cobrança esteja em execução judicial.

Art. 7.° - Os contribuintes que quiserem efetuar o pagamento de
seus créditos numa das modalidades estabelecidas e obter os benefícios desta Lei•
deverão manifestar esse interesse através de requerimento dirigido ao Prefeito
Municipal, até no máximo o dia 10 de dezembro de 2002, data limite para a o
requerimento do benefício. Portanto, quem não requerer o benefício até esta data, não
mais poderá requere-Io, eis que seu pedido será intempestivo.

Parágrafo único - 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. 8.° - O acesso a qualquer programa desenvolvido pela
Administração que importe em subsídio, serviços de máquinas ou qualquer outro
benefício, é vinculado à regularidade do beneficiá rio junto ao erário municipal.

Art. 9.° - Após o deferimento dos pedidos de enquadramento nas
modalidades de pagamento estabelecidos no art. 4.°, o contribuinte será comunicado da
decisão, e será enquadrado num cronograma elaborado pela Administração Municipal,
que estabelecerá as datas e a forma dos serviços e recebimentos dos materiais e
dações. Da mesma forma, o contribuinte que tiver deferido qualquer dos benefícios
concedidos por esta Lei, será comunicado da decisão, ocasião em que deverá
formalizar um Termo de Reconhecimento da Dívida e de Adesão a essa Lei.

Art. 10.° - Revogadas as disposições em contrário, essa Lei entra
em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES, 07 outubro de 2002.

~AM4ITRO DOS SANTOS NETO
Prefeito Munítlpal

.!lEGIST~E-SE F PUBLlQU~~SE:,.:::::>0... '0 L.'1Q t-- i l~ VJlM.Q
SERGIO O I\JASCIMEI\JTORIBEIRO
Seco Mun. de Administração
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