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LEI N° 1.554, DE 30 DE ABRIL DE 2019. 
  
 Dispõe sobre a Remissão de Juros e Multa das 

Dívidas Tributárias e Não-Tributárias inscritas em 
Dívida Ativa, em Cobrança Judicial ou 
Extrajudicial. 
 
 

            O Prefeito Municipal. 
            Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei 
  

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, por tempo determinado, 
remissão de 100 % (cem por cento) dos juros e multas aos contribuintes inadimplentes com a 
Fazenda Municipal, com o objetivo de recuperar créditos Tributários e Não-Tributários. 

§ 1º A remissão de que trata o caput deste artigo abrange todos os créditos Tributários e 
Não-Tributários, vencidos até 31 de dezembro de 2018, inscritos em dívida ativa, ajuizados e a 
ajuizar, inclusive aqueles com parcelamento em andamento. 

§ 2º A Remissão será concedida mediante requerimento junto ao Setor de Tributação 
Municipal, no prédio da Prefeitura, devendo ser incluído todos os débitos inscritos em dívida ativa. 

§ 3° Para a efetivação da remissão dos juros e multas, o contribuinte deverá efetuar a 
liquidação integral em parcela única, do principal corrigido monetariamente. 

§ 4° Nos casos de pagamento com cheque, quando houver a devolução, a arrecadação será 
estornada, extinguindo o processo de Remissão. 

Art. 2° A concessão da remissão de que trata o artigo anterior terá início dia 06 de maio de 
2019 e prazo final no dia 28 de junho de 2019. 

Art. 3º O disposto nesta Lei não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já 
recolhidas aos cofres municipais. 

Art. 4º Para os créditos que estejam sendo cobrados em juízo são condições indispensáveis, 
para a concessão do benefício de que trata a presente lei, a desistência de eventuais embargos 
opostos à execução, exceção de pré-executividade e/ou demais procedimentos judiciais, com a 
renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, ficando nestes casos, também dispensados dos 
honorários advocatícios e custas judiciais relativas a despesas de condução de oficial de justiça 
quando adiantadas pelo município. 

Parágrafo único. Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força de decisão 
judicial, a concessão do benefício fica condicionada a extinção do feito por desistência expressa e 
irrevogável da respectiva ação judicial. 

Art. 5º A presente medida está amparada na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do 
Orçamento Anual para o exercício de 2019. 

Art. 6º Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto Executivo, no que couber. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Nova Ramada/RS, 30 de abril de 2019. 
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      Elton Rehfeld 

                                                                  Prefeito em Exercício 
 
Registre-se e Publique-se.                                                                                                                                             
 
                      Marinez de Lima Rubert                                                                 
           Secretária Municipal de Administração 
 
 
 


