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 LEI Nº 320/2018 

 

 
 
 

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, 2°, 
4°, ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT E 
REDUZ O VALOR CONSTANTE DAS 
ALÍNEAS “A” A “G” DO ART. 5º, REVOGA O 
ARTIGO 12 E RENUMERA OS DEMAIS 
ARTIGOS, TODOS DA LEI MUNICIPAL Nº 
316/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO DO 

TRIUNFO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

 
 
Art. 1º - Pela presente Lei o art. 1º da Lei 316/2017 passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“Art. 1° Esta Lei institui o parcelamento de dívidas tributárias, o qual deverá ser requerido 

até 31 de dezembro de 2018, nas condições nela especificadas.  

 

Parágrafo único - Poderão ser parcelados nas condições desta Lei, os débitos de natureza 

tributária em fase de execução fiscal ou cobrança já ajuizada, relativos à Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, exceto 

aquele abrangido pelo Simples Nacional que não tenha sido objeto de convênio com a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 41 da Lei Complementar nº 

123/2006, Taxas, e Contribuição de Melhoria, com exigibilidade suspensa ou não, 

inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.”  
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Art. 2º - O art. 2º da Lei modificada passa ater a seguinte redação: 

 

“Art. 2° Podem aderir ao parcelamento as pessoas responsáveis pela respectiva obrigação 

tributária, inclusive sucessores, responsáveis tributários e/ou terceiros interessados, assim 

definidos no Código Tributário Nacional, no Código Tributário Municipal, no Código 

Civil, e legislação aplicável à espécie.  

 

Art. 3º - O Art. 4º da Lei modificada passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 4°. O débito será atualizado e consolidado segundo a respectiva natureza, condições 

contratuais e/ou legislação municipal aplicável à espécie, até a data do parcelamento. 

 

§ 1º - Serão excluídas do parcelamento as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, cujo respectivo recolhimento deverá ser previamente realizado no Juízo 

competente ou na Tesouraria da Prefeitura Municipal, e devidamente comprovado para 

obtenção do parcelamento de que trata a presente Lei, ressalvadas as hipóteses de 

deferimento judicial do benefício de gratuidade da Justiça, em conformidade com a Lei 

Federal nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, caso em que as mesmas não serão devidas;  

 

§ 2º - A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome ou sob 

responsabilidade do devedor, na condição de contribuinte ou responsável, alcançando, 

inclusive, os acréscimos legais e demais encargos, nos termos da legislação aplicável a 

cada espécie;  

 

§ 3º - Existindo débitos de natureza tributária de responsabilidade de um mesmo 

contribuinte/devedor, a confissão da dívida e a assunção formal do compromisso de 

pagamento parcelado dar-se-á em termos separados, segundo a natureza e espécie de cada 

débito.  

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Av. Tassinare Cesari, n.º 476, Centro – Barão do Triunfo/RS – Cep.: 96735-000 

Fone: (51) 3650.1143   Fax: (51) 3650.1055 

Art. 4º - O caput do art. 5º da lei modificada passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 5º. Em caráter excepcional e temporário, e nos termos autorizadores dos artigos 180 

e seguintes do Código Tributário Nacional, fica o Executivo Municipal autorizado a 

receber em parcela única, com anistia integral de juros e multa moratória ou parcelar 

débitos tributários, inscritos e/ou não inscritos em dívida ativa, observadas as demais 

regras estabelecidas pela presente Lei, nas seguintes condições:. 

 

Art. 5º - o parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Modificada a passa a ter a seguinte 

redação: 

 

“§2º. Caso não efetivado o pagamento do crédito tributário e/ou não tributário na forma e 

no prazo previsto nesta Lei, o contribuinte decairá do direito de aderir ao regime de 

parcelamento e ao gozo da anistia total ou parcial concedida, continuando exigível o valor 

integral dos tributos e/ou obrigações, com todos os encargos e acréscimos legais e 

moratórios incidentes, inclusive a integralidade dos correspondentes juros e multa 

moratórios.” 

 

Art. 6º - O valor constante das alíneas “a” a “g” do art. 5º da Lei modificada passa 

a ser o correspondente a 15% (quinze por cento) da URM. 

 

Art. 7º - fica revogado o art. 12 da Lei Modificada, renumerando-se os demais. 

 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  
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Gabinete do Prefeito, 18 de janeiro de 2018 

 

 

 

Elomar Rocha Kologeski 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

               /    /      

 

      Jair Nunes Soares 

Secretário da Administração 

 

 


