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Governo Municipal

Cons truin do

CarazlnhD Par. TDdD.

Excelentissima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa 0 Projeto de Lei nO

026/11, desta data, 0 qual Da nova reda<;8o aos incisos I, II e § 1° do art. 2° da Lei Mu-

nicipal n.o 6.954/09, que Dispoe sobre 0 Programa de Pagamento Incentivado - PPI,

no Municipio de Carazinho e revoga a Lei Municipal n° 6966/2009, para aprecia<;8osob

Regime de Urgencia.

Estas altera<;oes se fazem necessarias, devido ao grande acumulo de

filas no Setor de Arrecada<;8o durante 0 mes de julho, pois coincidem com 0 prazo final

do periodo de isen<;oes, evitando assim maiores transtornos e reclama<;oes por parte

dos contribuintes, que desejam quitar seus debitos, valendo dos descontos oferecidos.

Atenciosamente,

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
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Da nova reda9ao aos incisos I, /I e § 1° do art.
20 da Lei Municipal n.o 6.954/09, que Disp6e
sobre 0 Programa de Pagamento Incentivado -
PPI, no Municipio de Carazinho e revoga a Lei
Municipal n° 6966/2009.

Art. 1° 0 inciso I, Artigo 2° da Lei Municipal n.o 6.954/09, passa a viger com
a seguinte redayao:

"I - Da totalidade dos juros moratorios e multas aos contribuintes que
efetuarem 0 pagamento de seus debitos em parcela (mica it vista, de 1° a 31 de agos-
to;

II - Do percentual de setenta e cinco por cento (75%) aos contribuintes
que efetuarem 0 pagamento integral de seus debitos em parcela (mica it vista, de 01
a 31 de setembro;

§ 1° Sera concedido abatimento de quinze por cento (15%) sobre osal-
do de parcelamentos em vigor, desde que 0 devedor esteja em dia com 0 seu paga-
mento, vigendo esta concessao de 1° de agosto a 30 de setembro." (NR)

Art. 3° Revogam-se as disposiyoes em contrario, em especial a Lei Munici-
pal n° 6966/09.


