LEI MUNICIPAL N.º 1.621/2001

AUTORIZA A COBRANÇA DE CRÉDITOS
INSCRITOS
EM
DIVIDA
ATIVA
TRIBUTÁRIA
E
NÃO-TRIBUTÁRIA
ATRAVÉS DA REDE BANCÁRIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WALTER LUIZ HECK, Prefeito Municipal de Crissiumal,
Estado do Rio Grande do Sul,
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conveniar com a rede bancária a cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em
divida ativa até o final de cada exercício, independentemente, de se encontrarem em fase de
cobrança administrativa ou judicial, que poderão ser pagos de acordo com o que segue.
.
Art. 2º - Para fins de pagamento dos débitos fiscais na forma do
Art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda,
autorizado a emitir boletos de cobrança bancária em nome dos contribuintes em débito.
Art. 3º - A cobrança bancária previsto no inciso primeiro do Art.
1º independe da formalização de requerimento por parte do contribuinte, considerando-se
automaticamente concedido a partir da data de publicação desta lei.
Parágrafo Único - A cobrança do débito fiscal assim reduzido
se dará por iniciativa do poder Executivo, na forma do artigo segundo desta lei, onde o
contribuinte será notificado para efetuar o pagamento à vista, sendo-lhe facultado ingressar
com pedido de parcelamento do débito.
Art. 4° - O contribuinte deverá requerer o parcelamento previsto
no parágrafo único do Art. 3º desta lei, impreterivelmente em até 60 (sessenta) dias contados
da data do recebimento da cobrança bancária em cota única.
Parágrafo Primeiro – Os requerimentos de parcelamento
administrativo dos débitos fiscais, abrangendo aqueles reclamados em qualquer fase de
tramitação administrativa ou judicial, deverão ser protocolados junto a Secretaria da Fazenda,
no prazo referido no caput, com a indicação do número de parcelas desejadas.
Parágrafo Segundo - A apresentação do requerimento de
parcelamento importa na confissão da divida e não implica obrigatoriedade do seu deferimento.
Parágrafo Terceiro O deferimento do pedido de
parcelamento, que corresponderá a formalização do acordo com o contribuinte, deverá estar
devidamente fundamentado pela autoridade que o deferiu.
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Art. 5º - O saldo devedor parcelado em reais, será representado
em unidades equivalentes a URM (Unidade de Referência Municipal).
Art. 6º - O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento do
boleto de cobrança bancária, emitido na forma do Art. 3º ou como representativo das prestações
objeto dos parcelamentos formalizados, determinará o imediato protesto extrajudicial do débito
fiscal.
Parágrafo Único – Decorridos 30 (trinta) dias do protesto,
perdurando o inadimplemento, o contribuinte perderá os benefícios concedidos por esta lei,
hipótese em que se exigirá o recolhimento imediato do saldo remanescente, de uma só vez,
devidamente atualizados e com a aplicação dos acréscimos moratórios previsto na legislação
tributária.
Art. 7º - Para a realização da cobrança bancária e do
encaminhamento do débito fiscal para protesto extrajudicial, fica o Poder Executivo autorizado
a contratar os serviços de qualquer agência bancária estabelecida no município.
Parágrafo Único – As custas de cobrança bancária e cartóriais
deverão ser ressarcidas pelos contribuintes.
Art. 8º - O Poder Executivo deverá baixar os atos regulamentares
que se fizerem necessários a implementação desta lei.
Art. 9º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
GABINETE
DO
PREFEITO
MUNICIPAL
CRISSIUMAL, Estado do Rio Grande do Sul, aos 05 dias do mês de Março de 2001.

WALTER LUIZ HECK
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se:
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