
PROJETO DE LEI Nº 060/2017.                                  DE 07 DE JULHO DE 2017. 

 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CONCEDER ISENÇÃO DE JUROS E 
MULTA, NOS CREDITOS TRIBUTÁRIOS 
CONSTITUÍDOS ATRAVÉS DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL, CUJOS FATOS 
GERADORES TENHAM OCORRIDO EM 
PERÍODO ANTERIOR A 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de juros 

e multa, nos débitos tributários constituídos através de processo administrativo 

fiscal, cujos fatos geradores tenham ocorridos em data anterior à 31 de dezembro 

de 2016 e não cobrados na época própria. 

§ 1º. Nos créditos tributários constituídos através de processo 

administrativo fiscal, quando o valor for superior a 20 (vinte) salários mínimos, fica 

o Poder Executivo autorizado a conceder o parcelamento da dívida, em até 24 

(vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas. Quando o valor for superior a 40 

(quarenta) salários mínimos, o parcelamento poderá ser concedido até 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais e sucessivas. O prazo, em qualquer hipótese, conta-se a 

partir da data do protocolo do pedido do parcelamento. 

§ 2º. Ao formalizar o pedido de parcelamento o requerente deve 

manifestar de forma expressa, sua concordância com os valores apurados, 

renunciando a qualquer discussão ou revisão judicial dos valores apurados. 

§ 3º. O pedido de parcelamento poderá ser pleiteado, mesmo na 

hipótese de já ter ocorrido o ajuizamento da ação judicial, hipótese em que será 

requerida a suspensão do processo, durante a pendência do parcelamento. 

§4º.  Caso a ação judicial tenha sido proposta pelo agente passivo da 

obrigação tributária, a solicitação de parcelamento deverá vir acompanhada de 

prova do pedido de extinção do processo.   



 

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

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 

07 de julho de 2017. 

 

                                  MARCIANO RAVANELLO 

                                           Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
EM 07.07.2017 
 
 
 
ALTEMAR RECH 
Secretário Municipal da Administração                                                    
  



JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei trata da isenção de juros e multa, nos débitos 

junto a Fazenda municipal, quando a constituição do crédito tributário se der na forma 

de processo administrativo fiscal. O projeto prevê também que os pagamentos 

podem ser efetuados de forma parcelada, em 24 (vinte e quatro) parcelas, quando o 

valor for superior a 20 (vinte) salários mínimos e em 36 (trinta e seis) parcelas, 

quando o valor for superior a 40 (quarenta) salários mínimos. O parcelamento será 

mensal e sucessivo, e em qualquer hipótese, conta-se a partir da data do protocolo 

do pedido do parcelamento. 

Ressaltamos que o parcelamento autorizado pela presente lei, não 

comprometerá as metas estabelecidas na Lei Orçamentária, tendo em vista que 

tratam-se de valores que estão sendo constituídos através de procedimentos 

fiscais, cujos créditos sequer constam na previsão orçamentária. Ao contrário, 

representará um acréscimo ainda maior no ingresso de receitas próprias do 

Município. 

 Diante do exposto, e, considerando que os valores apurados em 

procedimentos fiscais sempre são valores expressivos, porque se referem a um 

período de apuração quinquenal (período não prescrito), e diante da 

impossibilidade de pagamento a vista destes valores, solicitamos aos ilustres 

Vereadores a aprovação do presente Projeto de Lei, com o que estará sendo 

incrementada a receita própria do Município. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 

07 de julho de 2017. 

 

MARCIANO RAVANELLO 

Prefeito Municipal 

      ALTEMAR RECH 

Secretário da Administração 


