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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 08 de novembro de 2018.

EKceientissimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

,

"

Encaminha Projeto de Lei nO084118

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

084118, desta data, que Institui o Programa de Pagamento Incentivado _ PPI no

Municipio de Carazinho.

EwQsiÇáo de Motivos:

O Programa de Pagamento Incentivado _ PPI tem o objetivo de

conceder descontos sobre juros e multa para os valores inscritos em divida ativa O

contribuinte que desejar quitar os seus débitos em parcela única a vista. terá reduçao

de 100% do valor das multas e juros moralórios. Já sobre o saldo de parcelamentos.

será oferecido abatimento de 20%,

O PPI representa uma oportunidade para os contribuintes regularizarem

sua situaçao junto ao Município, oferecendo um pagamento agilizado e com a

diminuição expressiva de valores. Já para o Municipio, conslitui uma ferramenta para

recuperação das receitas públicas, ampliando a arrecadação e propiciando

investimentos importantes em áreas prioritárias como saúde. educação e obras de

infraestrutura Além disso o programa é uma medida que visa diminuir os custos com

tentativas de cobranças infruliferas e com ações de cobrança judicial.
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Ressaltamos que o último PPI instituído pelo Municlpio foi no ano de

2015, através da Lei Municipal n° 7,996 que teve sua vigência encerrada naquele ano,

Além disso, a renúncia de receita para implementação do PPI foi devidamente

prevista na Lei Orçamentária Anual, estando o projeto de acordo com a Lei

Complementar nO 10112000.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 084, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

Instifui o Programa de Pagamento
Incentivado - PPI no Mun;cípio de
Carazinho.

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

~ 1° Poderão ser incluidos no PPI eventuais saldos de parcelamentos em
andamento, em dia ou em atraso com seus pagamentos,

~ :zoO PPI sera administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda. ouvida a
Procuradoria Geral do Municipio, sempre que necessário.

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

1- De 100% (cem por cento) de redução do valor das multas e juros moratórios
incidentes sobre os débitos para pagamento em parcela unica à vista, de 1° de maio a 10 de
junho de 2019:

11- Será concedido abatimento de 20% (vinte por cento), para pagamento em
parcela única ã vista, sobre o saldo de parcelamento em vigor, desde que o devedor esteja
em dia com seu pagamento, no periodo de P de maio a 10 de junho de 2019.

Pa~grafo único. Os créditos tributários lançados em virtude de aÇao
fiscal/auditorias por parte do Setor Tributária não serao alcançados pelos beneficios desta Lei.

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

Parágrafo único. Para as dividas parceladas e/ou em cobrança judicial, não
ser:io encaminhados boletos de cobrança bancária e o atendimento destas situações será
efetuado diretamente no Setor de Arrecadação da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 4° Tratando-se de créditos em cobrança judicial, as custas, despesas
processuais e os honorários advocatícios serão de responsabilidade do contribuinte, mesmo
que ele liquide sua divida através do boleto de cobrança.



Art. 5° Tratando-se de créditos em cobrança extrajudicial. o pagamento dos
emolumentos será de responsabilidade do contribuinte.

Art, 6° O beneficio fiscal pre•••.isto no art. 2° independe da formalizaçào de
requerimento por parte do contribuinte, considerando-se automaticamente concedido a partir
da •••.igência desta Lei, com exceç<'lodos débitos em cobrança judicial, que serão analisados
pelo procurador respons<l•••.el pelo respectivo processo

Art • .,. Os berleficios previstos nesta Lei serão cancelados se impagos nos seus
vencimentos, restabelecendo-se a incidência dos encargos legais.

Art, 8" A fruição dos beneficios contemplados por esta Lei Mo CQnferedireito a
restituiçao ou compensação de importância j<l paga, a qualquer titulo.

Art. 90 Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro do ano em que a estimativa de
renuncia de receita por ela acarretada hver sido considerada na Lei Orçamentária Anual
(LOAl.

Gabinete do Preferto, 06 de novembro de 2018.
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