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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES

A DÉBITOS
COM O E' CUTIVO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de São
José das Missões, no uso das atribuições legais, e em cumprimento a Lei Orgânica
Municipal, especialmente no disposto no Inciso II do Parágrafo 3 ° do Art, 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, FAZ SABER, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

Lei:

Art. 1° - Ficam cancelados nos termos do inciso Il, § 3° do ArL 14 da Lei
complementar 101/2000, os débitos de qualquer natureza e origem, inscrito ou não em
divida ativa, com vencimento até 31 de dezembro de 2001, e os débitos cujo de Origem
de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, com vencimento até 31 de dezembro de
2002, cujo valor seja até R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais), equivalente a 1
(Um) salário mínimo.

Art.r - Todos os contribuintes com débitos acima de R$ 350,00 (
Trezentos e Cinqüenta Reais), cujo vencimento em 2001, e Débitos de Origem de
IPTU, com vencimento em 2002, que estão para prescrever até 31 de dezembro de
2006, poderão usufruir do desconto de 100% (cem por cento) da Multa, Juro e
correção, com apresentação de notas Fiscais do que dispõe o Art. 3 inciso § 1, e 2 da
Lei, Municipal n° 579/2006, de 14 de Junho de 2006, e poderão pagar o valor inscrito,
capital, valor básico, com desconto de 30% (trinta por cento).

Art. 3° - Fica autorizado ao poder executivo a atualizar todos os cadastros
de contribuintes que estejam em execução judicial cujo valores sejam inferiores a R$
350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais), atualizado, e referente a extinção de tais
processo e cancelamento dos débitos, sendo que as custas do processo caberão aos
contribuinte. Os demais contribuintes que encontram - se em execução judicial com
valor superior a 350,00 ( Trezentos e cinqüenta real), poderão usufruir do Art. 2 do
presente projeto, e requerer o pagamento mediante requerimento até a data de 10 de
Março de 2007, e efetuar o pagamento do capital avista, com apresentação das notas
fiscais adquirida no comercio local, sendo que as despesas por parte do processo
ficara por conta do contribuinte.

Art. 4° - Ficam cancelados todos os débitos pertencentes a pessoas
falecidas, cujo vencimento até 31 de dezembro de 2006, mesmo que os valores
ultrapassem o valor exposto no presente projeto.
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Parágrafo Único - Caberá a secretaria Municipal da Fazenda adotar as
medidas administrativas para excluir dos cadastros, arquivos ou registros, o crédito
correspondente aos Débitos cancelados nos termos do " caput" destes artigos,
efetuando os registros contábeis que se fizerem necessários.

Art. 5° - O poder executivo regulamentara por Decreto no que couber a
presente Lei.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.7° - Revogam-se as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES, AOS 06 DE DEZEMBRO DE 2006.

~-~.-~~-==:~
EDISON LUIS BUENO DE QUADROS

Prefeito Municipal
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