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LEI N. 481/2019, DE 26 DE SETEMBR0 DE 2019

``AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

PROTESTAR AS CERTIDOES DE DivIDA ATIVA,

DECORRENTE DE CREDITOS TRIBUTARIOS E

NA0 TRIBUTARIOS, BEN COM0 FIXA 0 VALOR

MiNIMO PARA A REALIZACAO DA COBRANCA

DE DivlDA ATIVA DA FAZENDA PtlBLICA

MUNICIPAL ATRAVES DE EXECUCAO FISCAL, E

DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

VALMIR  DA  SILVA,  Prefeito  do  Municipio  de  lporanga,  Estado de  Sao

Paulo,  no uso de suas atribuig6es legais,  FAZ SABER que a Camara Municipal

aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1°  -  Fica  autorizado  o  Poder  Executivo  Municipal  encaminhar  para

protesto  extrajudicial  (CDA)  referente  aos  cteditos  tributarios  e  nao tributarios

da   Fazenda   Pablica   Municipal,   bern   como   os   titulos   executivos   judiciais

condenat6rios, de quantia certa, transitados em julgado.

Art.   2°   -   Compete   a   Procuradoria   do   Municipio   levar   a   protesto   a

Certidao de  Divida Ativa  (CDA)  emitida  pelo  Setor de Tributaeao do  Municipio

de  lporanga,  independentemente do valor do cfedito,  cujos efeitos alcancarao,

tamb6m,   os  responsaveis  tributarios,   desde  que  seus   nomes   constem   da

Certidao de Divida Ativa.

§1° A  Procuradoria  do  Municipio  de  lporanga  podefa  levar  a  protesto

titulo  executivo judicial  condenat6rio  de  quantia  certa  em  favor  do  Municipio,

desde que transitada em julgado, independentemente do valor do credito.

§2°  Efetivado  o  protesto  sem  que  o  devedor  tenha,   no  prazo  legal,

quitado o debito,  a Procuradoria  Municipal fica autorizada a qualquer momento,
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ajuizar   a   agao   executiva   do   titulo,   com   todos   os   valores   devidamente

atualizados, sem prejuizo da manutengao do protesto no cart6rio competente.

§3° A  Procuradoria  do  Municipio  devefa  realizar  o  protesto  da  CDA  no

prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua emissao.

Art. 3° - A existencia de processo de execugao fiscal em curso em favor

do  Municipio,  na  data  da  publicagao  desta  Lei,  nao  impede  que  o  Municipio

tamb6m   efetue   o   protesto   destes   cfeditos,   com   os   valores   devidamente

atualizados,  sendo atribuieao da Procuradoria  Municipal de  lporanga,  a adogao

das medidas cabiveis para esse fim.

Art.  4°  -   Uma   vez  quitado   integralmente  ou  tendo  sido  efetivado  o

parcelamento do debito, o devedor devera encaminhar o comprovante junto ao
Tabelionado de Protesto de Titulos e Documentos e requerer que se proceda a

baixa do protesto,  sendo esse procedimento de exclusiva  responsabilidade do

devedor.

Art.  5°  -  0  pagamento dos  valores  correspondentes  aos  emolumentos

cartofarios  devidos  pelo  protesto  dos  titulos,  colocagao,  baixa,  cancelamento

ou  qualquer outro  que venha  incidir sobre  o ato  de  protesto,  serao  custeados

pelo devedor,  sendo devidos no momento da quitagao do debito pelo devedor
ou responsavel.

Art. 6° - Com o objetivo de incentivar os meios altemativos de cobranpe

extrajudicial    de   quaisquer   creditos   da    Fazenda    Ptlblica,    a    Procuradoria

Municipal  de  lporanga,  alem  de  proceder ao  protesto  extrajudicial  da  Certidao

da   Divida  Ativa   (CDA),   tambem   podefa   inscrever  o  nome  do  devedor  em

cadastro   informativo  de   inadimplencia,   ptlblico  ou   privado,   de  protegao  de

cfedito.

Pafagrafo dnico -0 previsto neste artigo nao impede o aju

prosseguimento da agao de execueao fiscal.
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Art.  7°  -  Fica  a  Fazenda  Pdblica  Municipal  autorizada  a  nao  ajuizar

ae6es    ou    Execuc6es    Fiscais    de    debitos    tributarios    e    nao    tributarios

consolidados  iguais  ou  inferiores  a  15  (quinze)  UFESP's  -Unidade  Fiscal  do

Estado de Sao Paulo.

§1°  0  valor  consolidado  a  que  se  refere  o  caput  e  o  resultante  da
atualizagao   do   respectivo   debito   principal,   acrescido   de   juros,   multas   e

correeao monetaria ate a data da apuragao.

§2° Na  hip6tese de existencia de varios d6bitos de  urn mesmo devedor

que   sejam   inferiores   ao   limite   fixado   no   caput   e   que,   consolidados   por

identificagao cadastral  na  Divida Ativa,  superarem  o referido limite,  devefa ser

ajuizada uma tlnica agao de execueao fiscal.

Art. 8° - Fica autorizada a desistencia das execug6es fiscais ja ajuizadas

relativas  aos  debitos  que  estejam  enquadrados  dentro  do  limite  definido  pelo

artigo    7°    desta    Lei,    independentemente    do    pagamento    de    honofarios

advocaticios pelo devedor,  nos casos em que :

I -o executado esteja em Local incerto e Nao Sabido;

11  -  o  processo  esteja  suspenso  nos  termos  do  art.   40  da   Lei   de

Execugao Fiscal n a. 6.830/198o.

Pafagrafo Unico. Na hip6tese de os d6bitos referidos no caput, relativos

ao mesmo devedor superarem,  somados, o limite fixado no artigo 7° desta Lei,

sera ajuizada nova execueao fiscal, observado o prazo prescricional.

Art. 9° -Excluem-se das disposig6es do art. 2° desta Lei:

I  -  os  d6bitos  objeto  de  execue6es  fiscais  embargadas,  salvo  se  o

executado manifestar em Juizo sua concordancia com a extingao do feito sem

quaisquer Onus para a Municipalidade de lporanga;

11 -os d6bitos objeto de decis6es judiciais ja transitadas em julgado.

Art.   10  -  Fica  o   Poder  Executivo,   mediante   Decreto,   autorizado   a

cancelar  os  debitos  enquadrados  no  limite  estipulado  no  Artigo,7°,  quandoz=consumada a prescricao.
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Art.   11   -   Nao   serao   restituidas,   no   todo   ou   em   parte,   quaisquer

importancias recolhidas anteriormente a vigencia desta Lei.

Art.  12  -0  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  expedira  instrug6es

complementares  ao  disposto  nesta   Lei,   inclusive  quanto  a   implantaeao  de

programas   administrativos   especificos   para   a   cobranea   dos   debitos   nao

sujeitos ao ajuizamento das execug6es fiscais.

Art.13 -Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convenios com

o Tabeliao de Protesto da Comarca e demais 6rgaos tecnicos, visando regular

remessa  e   retirada  de  titulos,   preferencialmente  pela  via  eletr6nica,   assim

como  o  procedimento  para  cancelamento  de  protestos  e,  com  os  Orgaos  de

Protegao   ao   Cfedito   entre   os   quais:   SCPC,   SERASA,   CADIN,   visando   a

insengao do nome do devedor por divida ativa nao paga.

Art.  14  -  0  Municipio  de  lporanga  e  o  Tabelionato  de  Protestos  de

Titulos  da  Comarca  de  Eldorado  poderao  firmar  contrato  de  prestagao  de

servigos,  com  base no artigo 25 da  Lei 8666/93,  dispondo sobre as condie6es

para  realizaeao  dos  protestos  dos  titulos  que  trata  essa  Lei,  observando  o
disposto na legislagao pertinente.

Art.   15  -  As   despesas   que   porventura   sejam   necessarias   com   a

execueao  desta  Lei  correrao  por  dotaeao  pr6pria,  consignada  no  ongamento

vigente.

Art.16 -Esta  Lei entrara em  vigor na data de sua publicaeao, ficando

revogadas as disposig6es em contfario.
26 de setembro de 2019.

Prefeito do Mun


