
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

LEI MUNICIPAL N° 747/2010.
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Mural de prédio da Prefeitura, no local de
costume na data de .12fJJJ.l.J ' a
data de _I_l_o.

"CANCELA DÉBITOS COM O
EXECUTIVO 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 11 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 11, § 3° do Art.. 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
2005, com vencimento para prescrição em 31/12/2010, até R$ 350,00
(Trezentos e Cinqüenta Reais).

Art. 2° - Todos os contribuintes com débitos acima de R$ 350,00
(Trezentos e Cinqüenta Reais), cujo vencimento do exercício de 2005, que
estão .para prescrever até 31 de dezembro de 2010, poderão usufruir do
desconto de 100% (cem por cento) da Multa, Juro e correção, com
apresentação de notas Fiscais do que dispõe o Art. 2 da Lei Municipal
n? 61812007.

Art. 3° - Fica autorizado o poder executivo a atualizar todos os
cadastros de contribuintes que estão em período para execução judicial
com vencimentos até 31 de Dezembro de 2005, Débitos do exercício de
2005, cujo valores sejam superiores a R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta
Reais), atualizado até 31 de Dezembro de 2010. Sendo que os
contribuintes serão notificados, e o não pagamento até a data de
20/12/2010, os mesmos serão executados via judicial.
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Parágrafo Único - Os demais contribuintes que encontram - se em
execução judicial com valor superior a 350,00 ( Trezentos e Cinqüenta
Reais), poderão usufruir da Lei Municipal n° 618/2007, mediante
requerimento até a data de 15/12/2010.

Art. 40
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar

registros e controles dos débitos inferiores a R$ 350,00 (trezentos e
Cinquenta Reais), e débitos pertencentes a Contribuintes inexistente e
pessoas falecidas, cujo vencimento até 31 de dezembro de 2010. Caso os
valores ultrapassem o valor exposto no presente projeto, poderão os
familiares do falecido requer a presente extinção amparados pela Lei
Municipal n" 377/2001, que dispõe sobre a assistência á população
carente.

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. 50 - O Poder Executivo regulamentara por Decreto no que
couber a presente Lei.

Art. 60
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

.Art.?" - Revogam-se as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES, AOS 09 DE DEZEMBRO DE 2010.

LUIS BUENO DE QUADROS
Prefeito Municipal
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