
LEI MUNICIPAL Nº 307/2005, de 16 de junho de 2005.  

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder parcelamento de 

débitos ao contribuinte inadimplente com a fazenda municipal. 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – RS, 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

    Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 

parcelamento de débito aos contribuintes inadimplentes com a fazenda municipal de acordo com o 

disposto na presente Lei. 

   

    Art. 2º - Créditos tributários e não-tributários do Município, vencidos e 

inscritos em Dívida Ativa, poderão ser assim parcelados: 

 

I - Para devedores de até R$ 500,00 (quinhentos reais), em parcelas de no 

mínimo R$ 30,00 (trinta reais); 

 

II - Para devedores de valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

parcelas de no mínimo R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

Parágrafo Único – O parcelamento não deverá ultrapassar 36 meses. 

 

  Art. 3º – A data limite para a assinatura do Termo de Adesão ao 

parcelamento proposto é 31 de Agosto de 2005. 

    Parágrafo Único – O termo de adesão citado no caput deste artigo se 

encontra anexo a presente Lei, em forma de minuta, e é parte integrante da mesma. 

 

    Art. 4º - O parcelamento será possível para débitos apurados até 31 de 

dezembro de 2004. 

 

Art. 5º - Os devedores que aderirem ao parcelamento ficarão livres de 

juros e multa durante o período de vigência do termo diante do correto pagamento das parcelas. 



 

Art. 6º - O saldo devedor será atualizado mensalmente com base no 

índice SELIC, estabelecido pelo governo federal. 

 

 Art. 7º - No caso de solicitação de certidão negativa de débito relativa a 

imóvel ou contribuinte beneficiado com o parcelamento deferido, desde que esteja em dia com o 

pagamento, certificar-se-á, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, ressalvando a dívida 

objeto do acordo de parcelamento. 

 Parágrafo único - A certidão expedida nos termos deste artigo 

terá validade pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente 

Lei. 

 

     Art. 9º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, 

aos16 dias do mês de junho de 2005.  

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 
 

 

ALINE BARZOTTO BERNARDI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 
 

 

 



 

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO 

 

    Pelo presente Termo de Adesão o Sr.(a) (nome do devedor), brasileiro(a), 

(estado civil), (profissão), inscrito(a) no CPF sob nº (nº do CPF), residente e domiciliado(a) (endereço 

do domicilio), doravante denominado(a) simplesmente DEVEDOR resolve aderir ao programa de 

parcelamento de débitos proposto pela Prefeitura Municipal de Novo Xingu – RS, autorizado pela Lei 

Municipal nº (nº da Lei que autorizou), de (data de publicação da lei), sujeitando-se às condições 

expressas nas cláusulas seguintes: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – O objetivo do presente Termo é viabilizar o ingresso de munícipes que 

possuem débitos tributários e não tributários junto à fazenda municipal, inscritos nos termos da Lei 

Municipal (nº da lei), no programa de parcelamento proposto pelo Executivo Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Para ter acesso ao parcelamento o DEVEDOR deverá enquadrar-se nas 

condições estabelecidas pela Lei que o autorizou (nº da lei). 

 

CLAÚSULA TERCEIRA – A partir da assinatura do presente termo o DEVEDOR confessa a 

existência de R$ (valor total do débito) referente à débitos irrevogáveis inscritos em seu nome junto à 

fazenda municipal de Novo Xingu – RS, provenientes de dívida ativa tributária e não tributária. 

 

CLÁUSULA QUARTA – A partir do presente Termo o DEVEDOR requer o parcelamento de R$ 

(valor em reais para parcelamento) referente à dívida ativa e/ou débitos inscritos em seu nome, em (nº 

de parcelas) parcelas de R$ (valor da parcela) e aceita as condições pressupostas pela Lei Municipal nº 

(lei que autorizou o parcelamento). 

 

CLÁUSULA QUINTA – A última parcela devida poderá ser diferente das demais e igual ao débito 

restante. 

 

 



CLAÚSULA SEXTA – Na hipótese do não pagamento de três parcelas consecutivas, haverá 

cancelamento do benefício com vencimento antecipado das demais parcelas e execução judicial 

imediata. 

 

O Foro para dirimir quaisquer litígios decorrentes da execução do presente Termo de Adesão, que não 

possam ser resolvidos pela mediação administrativa, é o da Comarca de Constantina - RS. 

 

E assim, por estar de acordo com as cláusulas constantes deste Termo de Adesão, o DEVEDOR, 

compromete-se a dar-lhe integral e fiel cumprimento. 

 

   Novo Xingu – RS, em (dia) do mês de (mês) de 2005. 

 

 

 

Assinatura 

(Devedor) 


