
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAP ÃÜ DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito

1/ AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

PROCEDER O NÃO AJUIZAMENTO E O POSTERIOR
CANCELAMENTO . DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E
NÃO- TRIBUTÁRIOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS /I

EiSO ENGrEITNER' vice, Prefeito no exerfiéfP do c;rgo de Prefeito

Municipal de Capão do Cipó, RS,po Uso das atribuições que lhe são conferidos pela Lei

Orgânica do Município,

FAZ SABER

que a Câmara de Vereadores aprovou e é sancionada e promulgada a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do art. 172, inciso 111, da

Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e em
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conformidade com o art. 14, § 3Q, inciso li, da Lei Complementar n.Q 101, de 04 de maio de

2000, a não ajuizar créditos tributários e não-tributários, cuja ação de cobrança tenha custo

superior ao montante do crédito.

Parágrafo único - Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a desistir das

ações já ajuizadas, cujo contribuinte não tenha sido citado ainda, desde que tal iniciativa não

implique no pagamento de custas 9u"out~as desp.E:j!sas.pr9,cessuais.
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o m~'nt~nte dos~créditos"superar
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setprovide~ci~'(JJ/>se for o .mscriçãoemDívida Ativa, e

promovida a cobrança[udicial,

Art. 3º - Enquanto não homologado o cancelamento dos créditos pelo Prefeito

Municipal ou Secretário a que for delegada competência para tal, o contribuinte será

considerado como devedor comum ao erário municipal e como tal será tratado.
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Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CAPÃO DO CIPÓ, RS, 28 DE DEZEMBRO DE 2011.

Registre-se.

Publique-se.

Paulo RtcTã'
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