
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo JOSE DAS MISSOES

bpf>,!are Fll-i& " !;1f#§ijf\l@ ~\\;\ fl:!.i I<lll~licado1'10
Mural dQ pr-(ldh:.l <;j{1 Prl3l!0itum, nQ local de
costume na dats de .cl.J£2ilJ~
data de -'_. -'-' 1Jfif"7

Responsavel ~

"DISPOE SOBRE A REMISSAO
TOTAL DE CREDITOS
TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS,
Prefeito Municipal de Sao Jose das Missoes, Estado do Rio Grande do
Sul/RS, no uso de suas atribuiyoes Legais, FA(:O SABER, que no
cumprimento ao disposto no artigo nO65, Inciso IV, da Lei Organica, que
a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte:

Art. 1° - Fica 0 Poder Executivo autorizado a
conceder remissao de creditos tributarios, conforme permissivo no art. 172,
da Lei Federal n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, C6digo Tributario
Nacional, e 0 cancelamento de creditos nao-tributarios, cujos custos de
cobranya na via administrativa ou judicial sejam superiores ao montante do
credito, em consonancia com 0 Art. 14, da Lei complementar nO101, de 04
de maio de 2000.

Art. 2° - Para fins desta Lei, serao considerados os
debitos de responsabilidade do contribuinte, decorrentes de creditos
integrantes da divida ativa tributaria e nao-tributaria com 0 Municipio,
inscrita ate 31/12/2008, cujo valor seja inferior a R$ 350,00 (Trezentos e
Cinqtienta Reais), custos de cobranya via administrativa e judicial,
considerado 0 valor principal, juros, multas, correyao monetarias e demais
onus Legais.

Panigrafo Primeiro - E vedada a exclusao ou
desmembramento de valores relativos a um ou mais exercicios, para fins de
aplicayao do disposto nesta Lei, devendo ser considerado sempre 0 debito
total mesmo que lanyado em mais de uma certidao de divida ativa.
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Panigrafo Segundo - Na hipotese dos custos de
cobranya administrativa somados aos custos judiciais, que nesta data
correspondem ate R$ 350,00 (Trezentos e Cinqiienta Reais), as mesmas
nao serao executada via judicial, serao baixadas de acordo a presente Lei.

Panigrafo Terceiro - Os creditos com valor
inferior ao previsto neste artigo serao cancelados somente depois de
inexitosas as medidas administrativas para sua cobranya e apos 0 curso do
5° (quinto) exercicio subseqiiente ao da constituiyao definitiva do credito
ou do vencimento da obrigayao.

Art. 3° - 0 cancelamento dos creditos sera
homologado pelo Prefeito Municipal ou pel a autoridade a que for delegada
esta competencia.

Panigrafo Unico - Enquanto nao homologado 0

cancelamento dos creditos, 0 contribuinte sera considerado como devedor
ao Enirio Municipal.

Art. 4° - Fica autorizado a remlssao de todo os
Debitos referentes a contribuintes nao localizados, contribuintes falecido
e contribuintes com valor inferior a R$ 350,00 (Trezentos e Cinqiienta
Reais), dos ultimos 5 anos/exercicios. No caso dos contribuintes nao
localizados e contribuintes falecido, mesmo que ultrapassem as custas de
processo, Administrativo e judicial, fica autorizado a remissao, motivos
de que a maioria dos falecido nao possui bens deixado a inventariar, e
os demais nao residem no Municipio a muitos anos.

Panigrafo Unico - Fica 0 poder executivo
Municipal autorizado atraves da Secretaria Municipal da Fazenda, a
atualizar todos os cadastros de contribuintes falecido e nao localizados, e
contribuintes com valor inferior as custas de execuyao, conforme Art.
4°. Ainda, ficam autorizado a efetuar os registros contabeis que se fizerem
necessario.

Art. 5° - Os contribuintes devedores com valor
supenor a R$ 350,00 (Trezentos e Cinqiienta Reais), serao notificados
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baseado na Lei Municipal n° 618/2007 e mediante ao nao pagamento sera
promovida a sua cobran<;ajudicial, se for 0 caso.

Panigrafo Unico - As Execu<;oes ludiciais de
Dividas Ativas dos contribuintes que encontram-se em execu<;ao judicial
com valor superior a R$ 350,00 (Trezentos e Cinqtienta Reais), poderao
usufruir da Lei Municipal nO618/2007.

Art. 6 0 - A autoriza<;ao para a concessao de
remissao e para 0 cancelamento de creditos, prevista no art. 1° desta lei,
estende-se ja ajuizadas, desde que ocorra antes de proferida decisao de
primeira instancia.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
SAO JOSE DA MISSOES, AOS 02 DE SETEMBRO DE 2009.

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS
Prefeito Municipal
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Sec. Mun. De Administra<;ao.
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