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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n' 125/14 - GPC Carazinho, 30 de maio de 2014.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 068/14

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
068114, desta data, que Dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado - PPI, no

Municipio de Carazinho e revoga as Leis Municipais n" 6.954/09 e 7.320/11.

Exposição de Motivos:

Propomos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da Secretaria

Municipal da Fazenda, cujo entendimento é de que devemos beneficiar quem paga em

dia seus impostos e não incentivar o inadimplemento das dividas somente para obter o

beneficio do perdão da multa e juro. Ainda, o Tribunal de Contas do Estado tem o

seguinte entendimento sobre o assunto: por se tratar de renúncia de receita não deve

ser programa continuo, mas sim uma ação específica por determinado período, em

virtude de fato econômico e financeiro que justifique a adoção de tal medida.

Dessa forma, a Lei sobre o beneficio do Programa de Pagamento

Incentivado devera ser objeto de aprovação pelo Legislativo a cada an , para uma

vigência dentro daquele exercício.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N' 068, DE 30 DE MAIO DE 2014.

Dispõe sobre o Programa de
Pagamento Incentivado - PPI no
Município de Carazinho, para o
exercício de 2014 e revoga as Leis
Municipais nos 6.954/09 e 7.320111.

Art. 1° Fica instituído o Programa de Pagamento Incentivado - PPI destinado a
promover a regularização de créditos do Município, provenientes de IPTU, ISSON, taxas e
outros créditos de qualquer natureza, inscritos em Divida Ativa, com cobrança administrativa
ou judicial, desde que satisfeitas as condições previstas nesta Lei.

~ 10 Poderão ser incluídos no PPI eventuais saldos de parcelamentos em
andamento, em dia ou em atraso com seus pagamentos.

~ 2° O PPI será administrado pela Secretaria da Fazenda, ouvida a
Procuradoria Geral do Município, sempre que necessário.

Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder os descontos
abaixo relacionados, sobre os valores inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar,
inclusive em saldos de parcelamento em vigor, nas seguintes proporções e opções:

I - De 50% (cinqüenta por cento) de redução do valor das multas e juros
moratórios incidentes sobre os débitos para pagamento em parcela única à vista, de 1° a 31 de
agosto de 2014;

11- De 25% (vinte e cinco por cento) de redução do valor das multas e juros
moratórios incidentes sobre os débitos para pagamento em parcela única à vista, de 1° a 30 de
setembro de 2014.

~ 1° Serão objeto dos benefícios os créditos tributários inscritos até a data de 31
de dezembro de 2013.

~ 2° Os créditos tributários lançados em virtude de ação fiscal/auditorias por
parte do Setor Tributário não serão alcançados pelos benefícios desta Lei.

~ 3° O Poder Executivo poderá prorrogar, através de Lei, os prazos fixados
neste artigo, justificadas a oportunidade e a conveniência do ato.

Art. 3° Para fins de pagamento dos débitos fiscais na forma desta Lei, fica o
Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Fazenda, responsável pela arrecadação dos
créditos tributários, autorizado a emitir boletos de cobrança bancária em nome dos
contribuintes em débito e firmar contratos com os bancos oficiais para a prestação dos
serviços de cobrança.
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