
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 26 de dezembro de 2018.Of. n° 279/18-GPC

CAIVIARA MUNICIPAL

DEC^mirt
1 1 DEZ.

Excelentissimo Senhor,
Ver. Marcio Luiz Hoppen,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Protocolo n°. 
Hora

Encaminha Projeto de Lei n° 104/18 LAJJC9Res.L
Ass.^

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa o Projeto de Lei n° 104/18, 

desta data, que Autoriza o Municipio a conceder reparcelamento de debitos relatives a 

alienagao dos imoveis cedidos pelo Municipio, de acordo com as Leis Municipais nos 4.676/94, 

5.204/98, 5.277/99 e 5.383/00.

Exposigao de Motivos:

O projeto de lei ora apresentado refere-se exclusivamente a divida de 

contribuintes com origem de pianos habitacionais promovidos pelo Municipio as pessoas que 

necessitam e aqui residem.

O acesso ao parcelamento para dividas oferecido aos contribuintes em geral 

atualmente e de 48 parcelas. Em virtude do grande numero de solicitagdes dos moradores 

que se encontram em imoveis cedidos pelo Municipio para reduzir o valor das parcelas, pois 

muitos terao que desembolsar ate R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, concluimos pela 

necessidade de ampliar a quantidade de parcelas para 120, com valor minimo de R$ 80,00 

(oitenta reais), facilitando assim o pagamento e adesao ao parcelamento exclusive aos 

moradores que se enquadram nessas condigdes.

Atenciosamente,

SEFAZ/MBS
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PROJETO DE LEI N° 104, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

concederMunicipioAutoriza
reparcelamento de debitos relativos a 
alienagao dos imoveis cedidos pelo Municipio, 
de acordo com as Leis Municipals n05 4.676/94, 
5.204/98, 5.277/99 e 5.383/00.

ao

Art. 1° O reparcelamento de debitos relativos a alienagao dos imoveis 
cedidos pelo Municipio, de acordo com as Leis Municipais nos 4.676/94, 5.204/98, 
5.277/99 e 5.383/00, sera formalizado atraves do Termo de Parcelamento e Confissao de 
Dlvida, implicando em confissao irretratavel da dlvida, podendo seu valor ser objeto de 
verificagao por parte da Administragao Tributaria do Municipio.

Art. 2° O reparcelamento devera ser requerido pelo devedor, ou mandatario 
com poderes especlficos, mediante a apresentagao de copias e originals dos seguintes 
documentos:

I - se pessoa flsica ou representante legal de pessoa juridical
a) Documento de identidade;
b) CPF do contribuinte;
c) Comprovante de enderego;
d) Instrument© de mandate com poderes especlficos e reconhecimento de 

firma em cartorio;
e) Copia do contrato de compra e venda ou cessao de uso do titular, 

firmado com o Municipio.

Art. 3° Serao computados no montante a ser parcelado:
I - O principal;
II - A atualizagao monetaria ate a data da concessao do parcelamento pelo 

IPCA ou outro Indice que vier a substitul-lo.

Art. 4° Os debitos poderao ser reparcelados, uma unica vez nos termos 
desta Lei, em ate 120 (cento e vinte) parcelas, sendo a parcela minima de R$ 80,00 
(oitenta reais).

Paragrafo unico. Os valores mlnimos das parcelas serao corrigidos 
anualmente pelo IPCA, ou outro Indice que vier a substitul-lo, ou mediante Decreto 
Executivo.

Art. 5° O reparcelamento sera efetivado apos o pagamento da parcela de 
entrada, vencendo no ato da firmatura do competent© instrumento de confissao e 
parcelamento de debito e as demais parcelas vencendo ate o dia 10 (dez) de cada mes.
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Art. 6° O atraso no pagamento de 03 (tres) parcelas ensejara na rescisao do 
contrato e a consequente retomada do imovel.

§ 1° O atraso das parcelas implicara a incidencia dos encargos moratorios, 
conforme Art. 27 da lei Complementar n° 110/06.

§ 2° O ato que determinar a retomada do imovel pelo Municlpio devera se 
dar por decisao fundamentada do Chefe do Poder Executive.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, com prazo de 
vigencia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2018.

SEFAZ/MBS
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