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Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Muniàpal de Administração IADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

Of. nO 10/1.399-SEMAD/DGD/JE

Exmo. Senhor
RAULCASSEL
Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de
NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 13 de novembro de 2019

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o incluso Projeto
de Lei que "Estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais objetivando a cobrança de
dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras providências"

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral guarida nesta
Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos de consideração e
respeito.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIV A

o objetivo deste Projeto de Lei é fixar o valor mínimo para a realização da cobrança da
dívida ativa da Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal, considerando que, em alguns
casos, o custo de um processo é maior do que o crédito que se busca.

Tem se observado que o ajuizamento de execuções fiscais somente para evitar a
prescrição, faz com que muitas demandas sejam antieco~ômicas, possuindo despesas de processamento
superiores aos respectivos créditos.

Com base nesse pensamento, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul e o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, elaboraram uma Cartilha de Racionalização
da Cobrança da Dívida Ativa Municipal, apresentando medidas práticas para a racionalização
administrativa e processual com o objetivo de aumentar a arrecadação e evitar que o custo da cobrança
judicial seja superior ao valor do ressarcimento pretendido pelo Município.

Dessa forma, o presente Projeto se baseia nas orientações da referida cartilha facultando a
Procuradoria a deixar de ajuizar ações cujo valor sejam considerados insignificantes e ainda a não
recorrer em ações de valor muito baixo.

Cabe salientar que o não ajuizamento da execução fiscal ou a desistência de ações em
trâmite não implicam na renúncia do crédito, pois possibilita a cobrança administrativa do mesmo e até
mesmo a realização de protesto extrajudicial.

Essas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o presente Projeto de
Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos
do ensejo para externar nossos protestos de consideração e respeito.
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