
 PROJETO DE LEI Nº 041-01/2017 
 

INSTITUI PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS – 
“CONTRIBUINTE EM DIA” e dá 
outras providências. 

 
  SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de COLINAS, 
Estado do Rio Grande do Sul,  
     FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
  Art. 1º - Fica instituído o PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITOS – “CONTRIBUINTE EM DIA”, decorrentes de débitos de pessoas físicas e/ou 
jurídicas, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com 
exigibilidade suspensa ou não, inclusive os já parcelados, vencidas até 31 de dezembro de 
2016, oriundas de: Imposto Predial e Territorial Urbanos; Contribuição de Melhoria; Imposto 
sobre serviços – ISS; Taxas e tarifas diversas; Serviços realizados a terceiros; Débitos de 
qualquer natureza. 
  Art. 2º - Para participar do Programa de Recuperação de Créditos Municipais, 
o contribuinte devedor deverá requerer a consolidação de suas dívidas com base no que 
estabelece o Artigo 1º, podendo liquidá-las da seguinte forma:  
     § 1º - Em um único pagamento na data da assinatura da confissão da dívida, 
com remissão de 100% (cem por cento) dos acréscimos de juros e de 100% (cem por cento) 
da multa.   
  § 2º - Em até três parcelas fixas, com vencimentos mensais, com remissão de 
80% (oitenta por cento) dos acréscimos de juros e de 80% (oitenta por cento) da multa. 
  § 3º - Em até seis parcelas fixas, com vencimentos mensais, com remissão de 
70% (setenta por cento) dos acréscimos de juros e de 70% (setenta por cento) da multa. 
  § 4º - Em até doze parcelas fixas, com vencimentos mensais, com remissão de 
60% (sessenta por cento) dos acréscimos de juros e de 60% (sessenta por cento) da multa. 
  § 5º - Em até vinte e quatro parcelas fixas, com vencimentos mensais, com 
remissão de 50% (cinquenta por cento) dos acréscimos de juros e de 50% (cinquenta por 
cento) da multa. 
     Art. 3º - Nos casos em que a dívida já esteja em processo de cobrança judicial, 
caberá ao devedor recolher o valor dos custos e comprovar o procedimento no ato da 
confissão da dívida, para que possa ser requerida a sua extinção. 
     Art. 4º. O contribuinte que liquidar sua dívida nos termos propostos na 
presente Lei fica isento do pagamento de honorários advocatícios nos casos em que já houve o 
ajuizamento da cobrança. 
     Art. 5º - A opção pelo pagamento de dívidas nos termos propostos na presente 
Lei sujeita o contribuinte à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. 
  Art. 6º - Poderão optar pelo pagamento proposto no presente Programa, os 
contribuintes que efetuarem a confissão de suas dívidas, nos termos da presente Lei, até 29 de 
setembro de 2017.  
  § 1º - A dívida será cobrada integralmente, com todos os acréscimos legais 
previstos no Código Tributário Município, nos casos em que os contribuintes não optarem 
pelo benefício proposto na presente Lei até a data estabelecida no “caput” deste artigo. 



  § 2º - O atraso no pagamento de uma parcela,  implicará na perda dos direitos 
ao parcelamento, descontos e demais benefícios desta Lei. 
  § 3º - Em qualquer das formas de parcelamento, de que trata o Artigo 2º desta 
Lei, a parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais).  
  Art. 7º - A concessão do gozo dos benefícios previstos nesta Lei fica 
condicionada: 
 I – à apresentação de requerimento no qual conste a relação dos débitos fiscais para os 
quais é solicitado o benefício; 
 II – à assinatura do termo de confissão irrevogável e irretratável de seus débitos 
consolidados nos termos do Artigo 1º, com expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso na 
esfera administrativa; 
 III – quanto aos créditos tributários ou não, objeto de litígio judicial, a que haja, em 
relação a cada débito fiscal objeto do benefício, expressa renúncia a qualquer defesa ou 
recurso, bem como desistência dos já interpostos, formalizados nos autos dos respectivos 
processos. 
  Art. 8º - O benefício concedido por esta Lei não confere qualquer direito à 
restituição ou compensação de importâncias já pagas ou compensadas.  
  Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo Municipal expedirá, através de Decreto, 
instruções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento da presente Lei.  
  Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.  
  Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
   

GABINETE DO PREFEITO, 31 de julho de 2017. 
 

 

       

    SANDRO RANIERI HERRMANN 
                          Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 
PROJETO DE LEI Nº 041-01/2017   COLINAS, RS, 31 de julho de 2017 
 
 Senhora Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
  
 A cobrança da “Dívida Ativa”, ajuizada ou não, é de responsabilidade do gestor 
público, havendo determinações legais que preveem punições para descasos ou negligências 
com o enquadramento na ilegalidade de renúncia de receitas, nos casos de prescrições, quando 
não há os procedimentos pertinentes. 
 Sabe-se que as origens de dívidas lançadas são as mais diversas, como são, 
igualmente, motivadas por razões, muitas vezes justificáveis e outras apenas explicáveis.  
 A forma de resgate dos valores devidos ao Município normalmente migra para o 
campo jurídico, com as ações de cobranças que não raramente criam constrangimentos e 
dissabores. 
 Há, no entanto, outro caminho, utilizado, mormente pelos órgãos públicos, dos 
diferentes níveis, que é através de Programas de Recuperação de Créditos, que no nosso caso 
denominamos de “CONTRIBUINTE EM DIA”, com o estabelecimento de regras, em forma 
de Lei específica. 
 E quando se propõe uma política de parcelamento de débitos ou apresentação de 
propostas de remissão de parte dos acréscimos de juros e multa, não se deseja proporcionar 
vantagens aos “maus pagadores”, como se ousa escutar, mas sim oferecer condições e 
oportunidades facilitadas para aqueles que tiveram, em algum momento, problemas para 
quitarem seus compromissos financeiros, mesmo que os valores não fossem expressivos. 
 O anexo Projeto de Lei estabelece várias condições e cada qual, que tenha dívidas já 
inscritas, poderá inteirar-se do que está sendo proposto. Não temos, em absoluto, o desejo de 
impor castigos, mas precisamos lembrar que vai chegar o momento em que o Município, por 
força de lei major, especialmente a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, terá que 
excluir de qualquer benefício ou programa o contribuinte inadimplente, o que gerará um 
desconforto para ambas as partes.  
 O desenvolvimento do Município se fundamenta em direitos e compromissos. Os 
direitos nós podemos reivindicar e exigir. Mas os compromissos cada qual deve honrar. 
 Salientamos, por último, que a recuperação dos créditos será muito importante para a 
garantia da continuidade dos Programas de atendimento na Saúde, na Educação e prestação de 
serviços, executados, principalmente pelas secretarias de obras e de agricultura. 
 Contando com a pronta acolhida desta matéria e a consequente aprovação, 
reafirmamos protestos de elevada consideração. 
 Respeitosamente, 
 
        SANDRO RANIERI HERRMANN, 
             Prefeito Municipal 
Ilustríssima Senhora 
Vereadora JUSTINÊS F. G. MAGAGNIN. 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS.    

 


	SANDRO RANIERI HERRMANN

