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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Of. n° 110/19-GPC Carazinho, 06 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAMARA MUNICIPAL ' 
de c

Protocolo r>'
Hora

0 7 MAIO ?m
Encaminha Projeto de Lei n° 038/19

Ass.:

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 

038/19, desta data, que Dá nova redação aos incisos I, e II do Art. 2o da Lei Municipal 

n° 8.420, que Instituiu o Programa de Pagamento Incentivado - PPI, no Município de 

Carazinho, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o envio do presente projeto de Lei, tendo em vista que a Lei 

n° 8.420 estabeleceu o prazo para regularização de créditos inscritos em dívida ativa 

até o dia 10 de junho de 2019, e como houve problemas na geração dos arquivos para 

impressão das guias de arrecadação esse prazo necessita ser estendido até o dia 31 

de julho.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 038, DE 06 DE MAIO DE 2019.

Dá nova redação aos incisos i, e íi do Art. 2o da 
Lei Municipal n.° 8.420, que instituiu o Programa 
de Pagamento Incentivado - PPI, no Município 
de Carazinho.

Art. 1o Os incisos I e II do Art. 2o da Lei Municipal n° 8.420/18, passam a viger 
com as seguintes redações:

“ I - De 100% (cem por cento) de redução do valor das multas e juros 
moratórios incidentes sobre os débitos para pagamento em parcela única à vista, até 31 
de julho de 2019;

II - Será concedido abatimento de 20% (vinte por cento), para pagamento 
em parcela única à vista, sobre o saldo de parcelamento em vigor, desde que o devedor 
esteja em dia com seu pagamento, até 31 de julho de 2019.” (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 06 de maio de 2019.
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