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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 8.131, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.

Estabelece valores minimos para o
ajuizamento e protesto extrajudicial de
débitos fiscais inscritos em divida ativa e
revoga as Leis Municipais nos 6.278/05 e
7.048/09.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

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

Art. 1° Através da presente Lei fica autorizado o Município de Carazinho:
I - o não protesto extrajudicial de débitos com valor consolidado igualou

inferior a R$ 200,00 (duzentos reais);
11- o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos com valor

consolidado igualou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

~ 1° Não se aplicam os limites de valor para inscrJçao e ajuizamento
quando se tratar de débitos decorrentes de aplicação de multa criminal.

~ 2° Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do
respectivo débito originário maís os acréscimos legais ou contratuais vencidos até a data
de apuração.

~ 3° No caso de reunião de inscrições de um mesmo devedor, para fins do
limite indicado no inciso 11,será considerada a soma dos débitos consolidados relativo
ás inscrições reunidas.

~ 4° Em nenhuma hipótese poderão ser excluídos ou desmembrados
valores relativos a algum exercicio, para usufruir das disposições desta Lei.

~ 50 A Procuradoria Geral do Municipio, observados os critérios da
eficiência, economicidade, praticidade e as peculiaridades regionais, poderá autorizar,
mediante ato normativo, as unidades por ele indicadas a promover o ajuizamento de
débitos de valor consolidado inferior ao estabelecido no inciso 11.

~ 6° Enquanto não homologado o cancelamento dos créditos pelo Prefeito
Municipal, o contribuinte será considerado como devedor comum ao erário municipal e
como tal será tratado.

Art. 2° A adoção das medidas previstas no Art. 10 não afasta a incidência
de atualização monetária, juros de mora, nem elide a exigência de prova de quitação em
favor do Município, quando prevista em lei, suspendendo a prescrição dos créditos a
que se refere, de acordo com o disposto no Código Tributário Municipal. .J,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Art. 3° Os débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda,
deverão ser agrupados:

I - por espécie de tributo, contribuição e respectivos acréscimos e multas;
11- os débitos de outras naturezas, inclusive multas;
111- no caso de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), débitos

relativos ao mesmo imóvel.
Art. 4° Decreto regulamentador poderá ser emitido, quanto á correção de

valores mínimos do Art. 1°, incisos I e 11,obedecidos os mesmos indices de correção do
tributo conforme Lei nO110/2016.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições das Leis Municipais nOs6.278/05 e
7.048/09.

Gabínete do Prefeito, 30 de agosto de 2016.

REN SÜSS
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

G? \'.7)-EMERSON LUOWIG
Secretário da Administração
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