
Lei Municipal nº 681/2015, de 24 de fevereiro de 2015 

 

 Dispõe sobre cobrança judicial de 

créditos tributários e não-tributários, 

inscritos ou não em dívida ativa e dá 

outras providências. 

 

 A Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul/RS, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, FAZ SABER que o Poder Legislativo 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a revisão 

de todos os créditos tributários ou não tributários, lançados e 

inscritos ou não em dívida ativa, com vistas às seguintes 

medidas: 

I - expurgo dos alcançados pela prescrição da ação de 

cobrança ou execução, nos termos do art. 174 do Código 

Tributário Nacional;  

II - cancelamento dos valores lançados, quando comprovada a 

não ocorrência do respectivo fato gerador, especialmente no 

caso do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e taxas 

pelo exercício do Poder de Polícia;  

III – expurgo dos alcançados pela prescrição da ação de 

cobrança, nos termos dos artigos 205 e 206 do Código Civil.  

Parágrafo único - A revisão de que trata este artigo será 

procedida pela Secretaria Municipal da Fazenda e deverá ser 

documentada em expediente administrativo, inclusive, quando for 

o caso, mediante termo de vistoria e verificação fiscal, 

conforme procedimentos que forem estabelecidos. 

Art. 2°. O Poder Executivo fica dispensado de promover a 

execução judicial dos créditos tributários e não-tributários, 



inscritos em dívida ativa, que, em relação a cada contribuinte 

e computados o principal, juros, multa e correção monetária, 

sejam de valor inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). 

§ 1º - O órgão jurídico do Município fica autorizado a 

requerer a desistência das ações de execução fiscal que tenham 

por objeto créditos de valor inferior ao definido no ‘caput’ 

deste artigo, já computados os honorários de sucumbência 

fixados, desde que a execução não tenha sido embargada e o 

contribuinte recolha em juízo o valor das custas e demais 

despesas do processo, ou seja, beneficiado pela assistência 

judiciária gratuita. 

§ 2º - Sempre que o valor total da dívida do contribuinte 

ultrapassar o valor estabelecido neste artigo, o Poder 

Executivo diligenciará para que seja promovida a execução 

fiscal, ressalvada a hipótese de parcelamento em vigor. 

§ 3º - Os créditos de que trata este artigo serão 

reclassificados pelo Poder Executivo em categoria própria, para 

fins de controle, ficando em cobrança administrativa, a cargo 

da Secretaria Municipal da Fazenda. 

Art. 3° - Ficam cancelados, nos termos do inciso II do § 3º do 

art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, os 

débitos de qualquer natureza e origem, inscritos ou não em 

dívida ativa, vencidos há mais de 04 (quatro) anos, que, em 

relação a cada contribuinte ou devedor e computados todos os 

encargos legais ou contratuais, sejam de valor inferior a R$ 

250,00 (duzentos e cinqüenta reais). 

Parágrafo único - Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda 

adotar as medidas administrativas para excluir dos cadastros, 

arquivos ou registros, os créditos correspondentes aos débitos 



cancelados nos termos do “caput” deste artigo, efetuando os 

registros contábeis que se fizerem necessários.  

Art. 4º. O Poder Executivo declarará as medidas previstas nos 

artigos anteriores através de edital, indicando os 

contribuintes, a espécie tributária, o valor dos créditos 

expurgados, cancelados ou remetidos, com a respectiva 

motivação. 

Art. 5°. Anualmente, os valores referidos nos artigos 2º e 3º 

serão corrigidos pelos mesmos índices de correção aplicados 

para correção dos débitos para com o Município.  

Art. 6°. O Poder Executivo, anualmente, procederá na adoção das 

medidas que trata esta lei e a regulamentará no que couber.  

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário, 

especialmente as leis n.   

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul, 24 de 

fevereiro de 2015. 

   

 

Jusene C. Peruzzo, 

Prefeita Municipal 

Registre-se e publique-se.      

           

Jones Ademar Rech 

 


