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"DISPÕE SOBRE REMISSÃO DE
OJVIDA N~O TRIBUTÁRIA".A't,

ALCIDE~,\,;~MENÊ'<3I;1i~J,o/.Preeito'''Múnjci~âl:a~::§;ap,ãg do Cipó, RS, no uso das

atribuições que Ihê,,'sã:oco~l~l:id~~s:pe!Q*:;rª~lg:º~'3Q~,~rnêisô:l~;dJ::êonstitGiçãoFederal de 1988;

artigo 12, inpisofC~rtigQ4A,inCiso 111e artigo 68, inciso I, todos da Lei Orqáriloa do Município,

~..(L ..\ ."t~: t J. .J . .1'l!~;~:;':k: ....~ ~f ,t .•
quea·C;~mara.Municipal de \b?readgt:!3soe.Capão do Cipó aprovou e eu sanciono e

promulgo a se,guirte LEI: '. . .

FA~;·;1,~/E·Bic~mexttnfàss por meio. de remissão tb'tSlI·rasdíyidas originárias de
ressarcimentos\.'~qJe'<!i\\ierª~. como ..-objéto O'Túlgamento prqge·de9t~'j da/f\ção Direta de
InconstitucionaliQ;ad~~~OJ~~Qo~700:1799390ê" p~!g;:rribunal de~·U~.!içq.dq·Es.tadodo RS,
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§,1 - .A:\remissãoreferé-se ao valervprinoipâ] apurado, aos encargos
financeiros e demais cOlTlinâçJ5eslegais incidentes sobre os valores apurados e inscritos em
Certidões de Dívida'Ativa ',:'"·,·,, .;;

. .;. .L:·r~:.;'lt,:. . '
§ 2~- A remi~~êo de trata 0. "caput" d~ste artigo aplica-se aos

ressarcimentos referentes ag.§.•?lDgs de·.200:t"ra~2008;·nãq •.p[esgritos, cujas cobranças foram
realizadas por via de execução fiscajjunto o foro da Comarça de Santiago - RS.
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Art. 2° - Os benefícios desta Lei são aplicáveis às dívidas em cobrança
judicial, ficando condicionados à expressa renúncia a qualquer defesa, recurso, bem como a
ações tendentes a revisar os débitos e eventuais encargos, sucurnbências, formalizada nos
autos dos respectivos processos.

Parágrafo único - Nos casos de liquidação das dívidas em cobrança
judicial, o devedor ficará isento do pagamento de honorários advocatícios.
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Art. 3° - A remissão prevista nesta Lei implica em renúncia a qualquer
pretensão futura do Município, extinguindo-se definitivamente o crédito,

Art. 4° - A Secretaria de Fazenda do Município dará ampla publicidade da
medida prevista nesta Lei, para esclarecimentos dos beneficiários e interessados,

Art. 5° - A Secretaria de Fazenda encaminhará aos beneficiários, Termo de
Ciência da Remissão,

GABINETE DO PREFEITO, CAPÃO~ 10 CIPO, RS, 16 DE OUTUBRO DE 2014.
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Registre-se'.
Publique-se.
Em 16/10/,2014

Mareio Dai Rosso Manente
Secretário Municipal de Administração
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