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RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 03 de dezembro de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo, o incluso Projeto de Lei que altera a Lei Municipal n° 1.996, de 13 de julho de
2009, e a Lei Municipal nO2.137, de 03 de maio de 2010, 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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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as).
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o presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar as Leis Municipais nOs
1.996/2009 e 2.137/2010, que tratam sobre parcelamento de débitos tributários e não
tributários ajuizados ou não. É importante pontuar que as alterações propostas não reduzem
nenhum dos direitos já previstos aos contribuintes, pelo contrário, visa ampliá-los e tornar
seus critérios de concessão mais claros e efetivos.

A justificativa da pretensa alteração legislativa será apresentada em tópicos.

I. DAS ALTERAÇÕES NA LEI N° 1996/2009 - LEI DE PARCELAMENTO
JUDICIAL:

1.1.Da alteração na Ementa:

Acrescenta-se o termo "JUDICIAL", pois no ano de 2009 quando a Lei foi
promulgada não existiam outras Leis vigentes que concediam parcelamento. A redação final
sancionada abrangeu anistia temporária de débitos ajuizados e não ajuizados. Com o término
do REFIS e a edição da Lei Municipal nO2.137/2010 para o parcelamento de débitos em fase
de cobrança administrativa, a Lei nO 1.996/2009 passou a reger exclusivamente o
parcelamento de débitos em fase de cobrança judicial.

LII. Das alterações no art. 20, parágrafo único, e no art. e 30, inciso 11,alínea
"e":

Esta medida visa atender ao artigo 1° da Lei Federal nO 13.726/2018 que
"Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação".
Para efetuar o parcelamento, atualmente a Lei exige do procurador a procuração com firma
reconhecida em tabelionato. A mudança tem como propósito a apresentação do instrumento
de mandato sem que haja a necessidade do contribuinte praticar atos notariais.

1.111.Das alterações no art. 40, incisos IV e V e parágrafo único, incisos I e
111:

o art. 4° trata da consolidação do débito, estabelecendo a reunião de dívidas nos
parcelamentos. A presente alteração visa possibilitar ao contribuinte o parcelamento parcial
de seus débitos, de acordo com a sua possibilidade.

De acordo com o "inciso IV", o dispositivo obriga o contribuinte a parcelar todos
os débitos de mesma natureza num mesmo parcelamento: parcelar vários DICS (cadastro de
IPTU) e débitos de ISS (serviços de qualquer natureza). A separação permitida atualmente é
de débitos tributários e não tributários. Não é viável exigir o parcelamento total, pois o
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contribuinte, principalmente de baixa renda, na maior parte das vezes não consegue cumprir
com o pagamento da totalidade dos débitos, inviabilizando que o Município receba seus
créditos.

A modificação do "inciso V" visa permitir que o devedor efetue em acordos
diferentes o montante devido e os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo
Poder Judiciário.

Com a modificação do inciso IV deste artigo, é necessária a revogação do inciso I
do parágrafo único, uma vez que perderá o sentido por ser um desdobramento daquele.

A inclusão do inciso IH, no parágrafo único do artigo 4° propõe autorizar o
parcelamento do valor proporcional de débitos oriundos de parcelamento de solo efetuado de
forma irregular, após a regularização da situação no Cadastro Imobiliário Municipal e no
Registro de Imóveis.

Embora a Lei Federal nO6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o
Parcelamento do Solo Urbano, estabeleça nos artigos 9° e 18 a necessidade de apresentação
da certidão negativa de tributos municipais tanto para submeter o projeto à Prefeitura
Municipal quanto o projeto aprovado ao registro imobiliário, hipóteses há, ainda, em que
partes de loteamentos ou desmembramentos já individualizados junto ao Cadastro Municipal
e/ou perante o Ofício de Registro de Imóveis, são transmitidos a terceiros sem que, no
passado, tenha sido observada essa cautela.

Não pode o Município, por isto, atribuir à responsabilidade de um único
adquirente a integralidade do seu crédito anterior, porque este (o crédito) teve como fato
gerador uma propriedade maior (gleba), ao depois fracionada, enquanto aquele (o adquirente)
detém o domínio de uma propriedade menor (lote), distinta daquela que lhe deu origem.

Embora, em regra, o tributo incidente sobre a propriedade imóvel acompanhe as
suas mutações patrimoniais, in casu não ocorreu uma singela transmissão de propriedade,
onde a gleba tivesse sido alienada para um novo proprietário, de sorte que esse, por simples
sucessão, ficasse sub-rogado na obrigação tributária de seu antecessor, integralmente.

A jurisprudência dominante do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, bem como do egrégio Superior Tribunal de Justiça estão assentadas no
sentido de compelir os Municípios ao cálculo proporcional como forma de praticar a justiça
fiscal:

O crédito tributário referente à IPTU originado de terreno
posteriormente desmembrado deve ser absorvido e fracionado pelos
respectivos adquirentes, ficando cada condômino responsável pelo
valor correspondente à fração ideal do terreno adquirida, forte no
disposto no artigo 130 do CTN, não havendo falar em solidariedade
tributária do adquirente de unidade para efeitos de cobrança integral
do débito referente ao terreno do condomínio, independentemente de
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o lançamento ser anterior ao desmembramento do imóvel.
Precedentes do STJ e do TJRS 2

•

A responsabilidade tributária pela sucessão de bens imóveis, regulada
no art. 130 do CTN, no âmbito do condomínio vertical, restringe-se à
quota-parte especificamente adquirida e não à totalidade do
empreendimento imobiliári03•

Observa-se que o atendimento do requisito previsto neste inciso não abarca
instrumentos particulares não registrados - comumente denominados "contratos de gaveta" -
permanecendo a indivisão da gleba primitiva, tanto no Cadastro Imobiliário do Município
quanto no ofício de Registro de Imóveis. Estas hipóteses não estão abarcadas por força do
previsto artigo 1234 do Código Tributário Nacional, que veda o uso de convenções
particulares para definição da responsabilidade pelo pagamento de tributos.

I.IV. Das alterações no art. 5°, caput, incisos V, VIII e IX:

o artigo 5° estabelece os requisitos e exigências para efetuar o parcelamento.

A redação atual do caput do dispositivo estabelece que: "Consolidado o débito
nos termos do artigo anterior, o montante será convertido em URM (Unidade de Referência
Municipal), e poderá ser parcelado [...]."

A presente proposição legislativa visa retirar a conversão do montante devido em
URM, pois, devido à obrigatoriedade do boleto registrado as parcelas atualmente são
expressas em Reais (R$). Tal alteração não traz nenhum prejuízo ao Município nem qualquer
ônus adicional ao contribuinte. A verificação da quantidade de URMs que totaliza o
parcelamento far-se-á somente para definir o número de parcelas, com vistas a observar os
limites mínimos de cada uma, previstos nesta Lei.

Alterando o parágrafo único do artigo 4°, o inciso "V" do artigo 5° perde o
sentido ou criará um conflito interno de norma. Não é viável exigir o parcelamento total de
todos os débitos, porquanto o contribuinte, principalmente de baixa renda, na maioria das
vezes não consegue cumprir com o parcelamento da totalidade devida, inviabilizando o
recebimento.

Pretende-se, além de alterar o texto do inciso "VIII", inserir os incisos "VIII-A" e
"VIII-B".

2 Apelação Cível N!! 70072397490, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,Relatora: Denise Oliveira
Cezar,Julgado em 29/06/2017.

3 REsp 892.543/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
16/09/2008, DJe21/10/2008.
4 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
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A alteração inicial do inciso VIII objetiva aclarar a base que forma a composição
e a atualização das parcelas do parcelamento.

A atualização monetária com base na URM, como regra geral de atualização dos
tributos, já está prevista no artigo 2625 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal n°
1.031, de 24 de dezembro de 2003 - e, para os débitos de natureza não tributária, no artigo
136 da Lei Complementar Municipal nO826/2002, de 09 de dezembro de 2002 - institui e
normatiza a dívida ativa de natureza não tributária do município. Traz-se para dentro deste
corpo normativo, objetivando explicitar a sua incidência incontroversa nos parcelamentos.

No tocante aos juros, embora a regra geral do artigo 1617 do Código Tributário
Nacional estabeleça o montante de 1% ao mês, permitindo ao Ente tributante dispor de modo
diverso e que já na regra geral tanto do artigo 2618 do Código Tributário Municipal quanto o
já citado artigo 13 da Lei 826/2002 prevejam o percentual de 1% ao mês, objetiva-se evitar
controvérsia jurídica, inserindo-se no regramento específico.

Com efeito, a previsão da aplicação de juros sobre os parcelamentos tributários
está em consonância com o que dispõe o Código Tributário Nacional, haja vista que este
prevê expressamente (~ 1°, do art. 155-A9) que a concessão de parcelamento não exclui a
aplicação de juros e multa. Isto porque, não tendo sido o débito pago no vencimento, e
iniciando-se a incidência dos juros (art. 161 CTN), estes deverão fluir até o momento da
efetivação do pagamento.

Assevera-se que, ao aderir a um parcelamento, o sujeito passivo faz incluir no
benefício fiscal o valor consolidado do débito (valor principal + correção monetária + juros +
multa), havendo, portanto, fluência de juros desde antes da adesão (adotando-se como termo
a quo a data do inadimplemento), os quais permanecem fluindo ao longo de todo o
parcelamento, até o efetivo adimplemento do débito.

o desdobramento em incisos, além de tomar a redação mais clara, insere a
possibilidade de envio do carnê de parcelamento e a sua retirada de forma digital, cumprindo
ao requerente, para tanto, manter seus dados cadastrais atualizados perante o cadastro fiscal.

o inciso IX do artigo 5° prevê que para a antecipação de "02 (duas) ou mais
parcelas, com vencimento posterior ao do mês de competência, terá o contribuinte, o

5 Art. 262 - A Unidade de Referência Municipal - URM, instituída nos termos da Lei Complementar nº 473/2001, 09 de
março de 2001 e suas alterações, constitui-se o fator referencial de expressão de valor, de cálculo e índice de correção
monetária, para os tributos municipais e demais créditos de natureza tributária da Fazenda Municipal, salvo os casos
específicos previstos na presente Lei.
6 Art. 13 - Aos débitos de natureza não tributária, que não os decorrentes de contrato, será aplicada a correção monetária
na forma da legislação municipal para os tributos municipais, acrescida da multa de 5% (cinco por cento) e juros de 1% (um
por cento) ao mês, ou fração, sobre o débito corrigido, desde o seu vencimento até o seu efetivo pagamento.
7 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
S 1º Sea lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
8 261 - Expirado o prazo para pagamento, serão aplicados aos débitos corrigidos monetariamente, a multa de 5% (cinco
por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração.
9 Art. lSS-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.
S 10 Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.
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responsável tributário ou o terceiro interessado, direito ao desconto dos juros vincendos já
computados". Não se está alterando o direito, mas acrescentando-se a possibilidade de
requerer por meio eletrônico as guias atualizadas com o abatimento dos juros.

I.V. Da alteração no art. 10:

o art. 10 autoriza a rescisão do parcelamento por inadimplência. A redação atual
prevê que "deixando o contribuinte de efetuar o pagamento de 03 (três) prestações
consecutivas ou atrasar o pagamento de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias [...]".
No entanto, silencia quanto ao inadimplemento da parcela de entrada. Historicamente
verifica-se que aquele que não efetiva o pagamento da parcela inicial, dificilmente efetua o
pagamento de qualquer outra prestação. Nesses casos, se percebe que, de forma precipitada, o
cidadão efetua o parcelamento sem refletir se pode ou não cumprir com as condições
acordadas. O cancelamento do acordo em que não há o pagamento da parcela de entrada
objetiva melhorar a gestão dos parcelamentos.

I.VI. Da revogação do artigo 13:

A presente Lei foi gestada de forma a conceder, nos seus primeiros dias de
vigência, anistia para débitos em cobrança administrativa 60 (sessenta) dias, e para débitos
em cobrança judicial 120 (cento e vinte) dias. Ocorre que, passado este prazo já há mais de
1 O (dez) anos, é necessário atualizar seu texto, visto que a vocação da presente Lei,
atualmente, é tão somente conceder o parcelamento judicial e estabelecer suas condições,
sem que neste haja previsão de qualquer renúncia de receita.

I.VII. Da inclusão do artigo 16 - A:

A redação do artigo" 16 - A" é autoexplicativa, ao estabelecer que "Fica o Poder
Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei mediante Decreto". Tal disposição tem,
senão, a permissão de regulamentar os procedimentos em consonância com o artigo 15, em
matérias que não há necessidade de submissão ao Processo Legislativo, mas, tendem a
estabelecer normas e critérios de execução.

11. DAS ALTERAÇÕES NA LEI N° 2137/2010 - LEI DE PARCELAMENTO
ADMINISTRATIVO:

11.1.Da alteração na Ementa:

A presente proposição visa reescrever a ementa da Lei Municipal, já que o valor
m1ll1mO para a propositura da ação de execução fiscal passou a ser regrado pela Lei
Municipal nO3.237, de 17 de dezembro de 2019, devendo ser suprimido o trecho que contém
a expressão "FIXA VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL".

11.11.Das alterações no art. 1°, ~ 3° e art. 2°, inciso 111,alínea "b":

Esta medida visa atender ao artigo 1° da Lei Federal nO 13.726/2018 que
"Racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação".
Para efetuar o parcelamento, atualmente a Lei exige do procurador a procuração com firma
reconhecida em tabelionato. A mudança tem como propósito a apresentação do instrumento
de mandato sem que haja a necessidade do contribuinte praticar atos notariais.

11.111.Da alteração no art. 5°, caput:

A alteração no caput do artigo 5° objetiva alterar a forma de cálculo do montante
devido, bem como evidenciar de modo expresso a composição da parcela do parcelamento,
tendo como parte os juros mensais de 1%.

A redação atual do dispositivo estabelece que "Consolidado o débito nos termos
dos artigos 3° e 4° acima, o montante será convertido em URM (Unidade de Referência
Municipal), e será dividido pelo número de prestações [...]".

A presente proposição legislativa visa retirar a conversão do montante devido em
URM pois, devido à obrigatoriedade do boleto registrado as parcelas atualmente são
expressas em Reais (R$). Tal alteração não traz nenhum prejuízo ao Município nem qualquer
ônus adicional ao contribuinte. A verificação da quantidade de URMs que totaliza o
parcelamento far-se-á somente para definir o número de parcelas, com vistas a observar os
limites mínimos de cada uma, previstos nesta Lei.

No tocante aos juros, embora a regra geral do artigo 16110 do Código Tributário
Nacional estabeleça o montante de 1% ao mês, permitindo ao Ente tributante dispor de modo
diverso, e, que já na regra geral, tanto do artigo 26111 do Código Tributário Municipal, quanto
o já citado artigo 13 da Lei 826/2002, prevejam o percentual de 1% ao mês, objetiva-se evitar
controvérsia jurídica, inserindo-se no regramento específico.

Com efeito, a previsão da aplicação de juros sobre os parcelamentos tributários
está em consonância com o que dispõe o Código Tributário Nacional, haja vista que este
prevê expressamente, no ~ 1° do art. 155-Al2

, que a concessão de parcelamento não exclui a
aplicação de juros e multa. Isto porque, não tendo sido o débito pago no vencimento, e
iniciando-se a incidência dos juros (art. 161 CTN), estes deverão fluir até o momento da
efetivação do pagamento.

Assevera-se que, ao aderir a um parcelamento, o sujeito passivo faz incluir no
beneficio fiscal o valor consolidado do débito (valor principal + correção monetária + juros +
multa), havendo, portanto, fluência de juros desde antes da adesão (adotando-se como termo
a quo a data do inadimplemento), os quais permanecem fluindo ao longo de todo o
parcelamento, até o efetivo adimplemento do débito.

10 Art. 161. o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
9 1º Sea lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
11 261 - Expirado o prazo para pagamento, serão aplicados aos débitos corrigidos monetariamente, a multa de S%(cinco
por cento), mais juros de mora de 1%(um por cento) ao mês ou fração.
12 Art. 1SS-A.O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.
9 10 Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Rua Guia Lopes. 4201 - B. canudos - 93548-0131 Novo Hamburgo - RS Fone: (51) 3097.9400

Contribua com O Fundos Municipais da Criança e Adolescente e/ou dos Direitos e Cidadania do Idoso, Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração 11.•...1ADMI~ISTRAÇÃOPREFEITl'iIRA

NOVO HAMBURGO

II.IV. Da alteração no art. 7°, caput e acréscimo dos ~ 1° e ~ 2°:

Pretende-se, além de alterar o texto do artigo 7°, caput, inserir o S 1° e S 2°:

A alteração inicial do caput do artigo 7° objetiva aclarar a forma de atualização
das parcelas do parcelamento.

A atualização monetária com base na URM, como regra geral de atualização dos
tributos, já está prevista no artigo 26213 do Código Tributário Municipal - Lei Municipal n°
1031, de 24 de dezembro de 2003 e, para os débitos de natureza não tributária, no artigo 1314
da Lei Complementar Municipal nO 826/2002, de 09 de dezembro de 2002 - institui e
normatiza a dívida ativa de natureza não tributária do município. Traz-se para dentro deste
corpo normativo, objetivando explicitar a sua incidência incontroversa nos parcelamentos.

o desdobramento do artigo em S 1° e S 2°, além de tomar a redação mais clara,
insere a possibilidade de envio do camê de parcelamento e a sua retirada de forma digital,
cumprindo ao requerente, para tanto, manter seus dados cadastrais atualizados perante o
cadastro fiscal.

II.V. Da alteração no art. 8°:

o artigo 8° prevê que para o pagamento antecipado de "02 (duas) ou mais
parcelas, terá o contribuinte ou responsável direito ao desconto dos juros vincendos já
computados, mediante a solicitação de novas guias de recolhimento junto à SEMF AZ". Não
se está alterando o direito, mas acrescentando-se a possibilidade de requerer por meio
eletrônico as guias atualizadas com o abatimento dos juros.

II.VI. Da alteração no caput do art. 10:

o art. 10 autoriza a rescisão do parcelamento por inadimplência. A redação atual
prevê que "A falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de qualquer
parcela por mais de 90 (noventa) dias [...]". No entanto, silencia quanto ao inadimplemento
da parcela de entrada. Historicamente se verifica que aquele que não efetiva o pagamento da
parcela inicial, dificilmente efetua o pagamento de qualquer outra prestação. Nesses casos, se
percebe que, de forma precipitada, o cidadão efetua o parcelamento sem refletir se pode ou
não cumprir com as condições acordadas. O cancelamento do acordo em que não há o
pagamento da parcela de entrada objetiva melhorar a gestão dos parcelamentos.

A presente proposição visa alterar a segunda parte do texto normativo que
atualmente dispõe que o inadimplemento "implicará a imediata rescisão do parcelamento,
independentemente de notificação, e encaminhamento da respectiva ação de cobrança

13 Art. 262 - A Unidade de Referência Municipal - URM, instituída nos termos da Lei Complementar nº 473/2001, 09 de
março de 2001 e suas alterações, constitui-se o fator referencial de expressão de valor, de cálculo e índice de correção
monetária, para os tributos municipais e demais créditos de natureza tributária da Fazenda Municipal, salvo os casos
específicos previstos na presente Lei.
14 Art. 13 - Aos débitos de natureza não tributária, que não os decorrentes de contrato, será aplicada a correção
monetária na forma da legislação municipal para os tributos municipais, acrescida da multa de 5% (cinco por cento) e juros
de 1%(um por cento) ao mês, ou fração, sobre o débito corrigido, desde o seu vencimento até o seu efetivo pagamento.
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judicial, ficando vedado expressamente qualquer novo parcelamento à contribuinte o ou
responsável alcançado por rescisão de parcelamento". Em verdade - e como passará a
estabelecer - fica vedado expressamente novo parcelamento no âmbito ADMINISTRATIVO.
Isto porque, após ser judicializado o débito, é a Lei Municipal nO 1.996/2009 que passa a
regulamentar as hipóteses e condições de concessão de parcelamento.

II.VII. Da inclusão do parágrafo único no art. 10:

A inclusão do parágrafo único no art. 10 visa excetuar a regra prevista no seu
caput, que veda a concessão de novos parcelamentos administrativos à contribuinte ou
responsável alcançado por rescisão de parcelamento, possibilitando a estes realizar um (O 1)
único reparcelamento administrativo sobre os débitos remanescentes de parcelamento quando
estes, ao invés de serem judicializados, forem objeto de protesto, condicionado ao pagamento
da primeira parcela em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do montante
consolidado, no ato da assinatura do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento.

11.VIII. Da alteração no art. 12 caput e inclusão do ~ 4° e incisos I e 11:

O art. 12 tem por vocação a remissão de débitos cujos custos de cobrança sejam
maiores que o efetivamente arrecadado. Com amparo tanto no Código Tributário Nacional
quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o gestor deve empreender esforços de cobrança
sem que, com isso, incorra em prejuízo ao erário.

A alteração do capu! visa adequar o texto de acordo com as novas disposições
trazidas por Lei específica relativa ao valor mínimo para a propositura da ação de execução
fiscal. Tal Lei será mais bem explicada na sequência.

O inciso I do acrescentado ao parágrafo 4° objetiva autorizar o cancelamento de
débitos em que o ínfimo valor não justifica os custos de emissão do boleto registrado, sua
impressão, envio e demais atos de cobrança. Destaca-se que não é qualquer guia, mas,
conforme já preconizado na redação do S 1°, é necessário observar a cumulação de valores. É
importante por em relevo que, para este caso, não se verifica se o valor ainda é passível de
cobrança administrativa (não prescreveu). A justificativa da necessidade de um cancelamento
imediato - sem que se espere a eventual (e incerta) constituição de novos créditos para
acumulação - se dá, pois, mesmo que seja de baixo valor, a pendência obsta a emissão de
Certidão Negativa de Tributos, o que finda por forçar a regularização do sujeito passivo,
obrigando a emissão e pagamento de boleto com custos acima do efetivamente arrecadado.

Já em relação ao inciso II, com a revogação do artigo 18 da Lei Municipal nO
2137/2010 por meio da Lei Municipal nO3.237/2019, de 17 de dezembro de 2019, foi abolida
a permissão legal (antes resultante da conjugação dos artigos 12 e 18 da Lei ora em
apreciação) para o cancelamento de débitos acima de 30 URMs e abaixo de 330 URMs. O
artigo 2° da Lei Municipal nO3.23712019 regulamenta que os débitos não ajuizados serão
cobrados administrativamente, porém, é necessário acatar o prazo prescricional, cujo termo é
caso de extinção do crédito tributário, vedando o prosseguimento da cobrança. É verdade que
o artigo 5° da Lei 3.23712019 autoriza o cancelamento de débitos, contudo, somente aqueles
que são iguais ou inferiores a 30 URMs.
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É necessano manter o estoque da Dívida Ativa atualizado com os débitos
efetivamente passíveis de cobrança, devendo a legislação oferecer resposta ao gestor no
tocante ao cancelamento de débitos acima de 30 URMs e abaixo de 330 URMs, ou seja:
valores que não atingem o montante para o ajuizamento e não mais passíveis de cobrança
administrativa em razão do decurso de tempo.

II.IX. Da inclusão do art. 17-Á:

A redação do art. 17-A é autoexplicativa, ao estabelecer que "Fica o Poder
Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei mediante Decreto". Tal disposição tem,
senão, a permissão de regulamentar os procedimentos em consonância com o artigo 16, em
matérias que não há necessidade de submissão ao Processo Legislativo, mas, tendem a
estabelecer normas e critérios de execução.

São essas, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, as nossas considerações, ao
mesmo tempo em que submeto o Projeto de Lei à apreciação desta Casa, aguardando breve
tramitação legislativa e a necessária aprovação da matéria.

Por todo o exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, requeremos a apreciação.

Subscrevemos o presente, reafirmando nossos votos de consideração e respeito.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o
presente Projeto de Lei Complementar à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando-se
desde já pela sua apreciação e aprovação desta proposta.

Atenciosamente,
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