
LEI MUNICIPAL Nº 5.070

Autoriza o Município a conceder parcelamento de 
débitos 

tributários inscritos ou nπo em Divida Ativa, da 
outras 

providencias e revoga as Leis Municipais nºs 4655/94, 
4858/95, 5023/96 e 5044/97.

AYLTON MAGALHΘES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder par-
celamento  de  débitos  tributários,  inscritos  ou  nπo  em  Dívida 
Ativa,  mediante  requerimento  do  contribuinte  e  assinatura  do 
Termo de Confissπo da Dívida.

Parágrafo εnico - Quando o parcelamento envolver débitos de 
natureza diversa, esses poderπo ser agrupados, formando nova di-
vida.

Art. 2º - O parcelamento será concedido em ate 18 (dezoito) 
parcelas mensais e sucessivas com valor nπo inferior a R$ 30,00 
(trinta reais) , vencendo-se, a primeira, no dia 05 (cinco) do 
mês subseqüente ao do deferimento do pedido e, as demais, sempre 
no dia 05 (cinco) de cada mês.

Paragrafo único - Quando, comprovadamente houver necessida-
de, com avaliaçπo do Secretario Municipal da Fazenda, o parcela-
mento poderá ser estendido ate 24 (vinte e quatro) parcelas men-
sais com valor nπo inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).

Art. 3º - O fornecimento de Certidπo Negativa de Tributos 
Municipais  para  o  contribuinte  com  parcelamento  de  debito, 
dependera  de  fornecimento  de  garantia  real,  ou  aval,  e  de 
quitaçπo  de  30%  (trinta  por  cento)  do  montante  da  divida 
parcelada.

Art.  4º  -  O  inadimplemento  no  cumprimento  das  parcelas 
antecipara  o  vencimento  de  todas  as  parcelas  vincendas  e 
implicara no imediato ajuizamento da açπo executiva fiscal.

Art.  5º  -  O  parcelamento  alcança  os  débitos  tributários 
vencidos  ate  a  data  da  assinatura  do  Termo  de  Confissπo  da 
Divida.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrario, especial-
mente as Leis Municipais nºs 4655/94, 4858/95, 5023/96 e 5044/97.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 2 DE JULHO DE 1997.

a)AYLTON MAGALHΘES
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Prefeito Municipal
a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo  
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