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EMENTA:   REGULAMENTA   0   PISO   MiNIMO   PARA

AJUIZAMENTO     DE     EXECUCOES     FISCAIS     PELO

MUNIcipIO DE BELEM DE MARIA/PE, E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

D0 MUNIcml0 DE BELEM DE MARIA/PE, o Exmo. Sr. ROLPH HBER

CASALE JthrloR, no uso das atribuig6es que lhe confere a Lei Organica do Municipio, sem

prejuizo de outros dispositivos que regulem a mat6ria,

CONSDERANDO a necessidade de buscar urn modelo adequado de gestao que conduza a

necessaria  eficiencia  na  constituigao  do  ciedito,  na  arrecadapao  fiscal  e  na  indispensavel

prestapao jurisdicional adequnda e em tempo oportuno;

CONSIDERANDO  que  o  crescente  volume  de  cobrangas judiciais  de  dividas  ativas  nao

corresponde ao aumento no ingresso de receitas fiscais, em razao dos entraves encontrados,

principalmente a deficiencia mos cadastros dos contribuintes quanto ao nome, a localizapao do

devedor e de bens penhoraveis suficientes para responder pela divida;

CONSIDERAND0 que o ajuizamento de cobrancas fiscais sem maior criterio ou somente

para evitar a prescri9ao tern congestionado as unidades judiciarias com milhares de execug6es

fiscais  economicanente  inexpressivas  ou  inviaveis,  cujas  despesas  de  processamento  sao

superiores aos pr6prios cieditos perseguidos;

CONSIDERAND0  a  necessidade  de  adogao  de  medidas  para  a  melhoria  na  gestao  que

ampliem  a  probabilidade  de  exito  na  recuperagao  do  credito,  inclusive  as  que  permitam

identificar e qunlificar o devedor com seguranga, indicar seu endereco e, com isso, proceder

meios  eficazes  de  cobranga  administrativa  da  divida,  permitindo  implementar  a  cobranca

extrajudicial  mediante  protesto  da  CDA  e  a  inscricao  do  nome  do  devedor  em  cadastros

restritivos;
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CONSIDERAND0 a correlagao existente entre receita orgamenfaria, populapao e estoque da

divida ativa para fins de estabelecimento de limites minimos que justifiquem o processamento

de uma execngao fiscal eficaz e economicamente viavel;

DECRETA:

Art.   1°  Fica  instituido  o  piso  minimo,  no  valor  de  R$   1.000,00  (hum  mil  reais),  para

ajuizamento das execug6es fiscais no Municipio de Bel6m de Maria/PE, mos termos do § 4° da

Resolucao 119, de 16 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pemambuco.

Pafagrafo  inico.  0  piso  minimo  disposto  no  caput  devera  ser  informado  ao  Tribunal  de

Contas  do  Estado  de  Pemambuco,  bern  como  ao  Tribunal  de  Justiga  de  Pemambuco,

cumprindo o que determina o § 5° da Resolucao 119 do TCE-PE.

Art. 2° Na constituigao e na revisao dos cadastros dos contribuintes, deve-se:

I - materializar a inscrigao em divida ativa implementando procedimento de revisao cadastral

para efeito de verificacfro da certeza e liquidez dos cieditos durante o periodo de acumulapao

dos exercicios que precede a execugao fiscal (3  a 4 anos) aproveitando a oportunidade para

promover uma cobranca administrativa e sanear incompletudes ou inconsistencias cadastrais,

de   forma  que   as   informap5es   cruciais   para   a   cobranga  judicial   dos   cieditos   estejam

contempladas   e  atualizadas   ao  final   do  procedimentos  especialmente   o   CPF/CNPJ   do

contribuinte,  os  enderecos  completos  da residencia do  contribuinte  (correspondencia)  e  do

im6vel, observando sempre a prudencia em relapao ao prazo quinquenal da prescricao; e

11  -  implantar  setor  especializado  ou  grupo  de  trabalho  permanente,  com  atribuic6es  e

procedimentos   definidos   e   fomalizados   (Decreto,   Portaria,   Instrucao   Normativa   etc.)

concentrando a atribuigao de manutengao e atualizapao do cadastro, recebendo e processando

as informap6es cadastrais colhidas em outras repartic6es (parcelamento, fiscalizapfro, habite-

se, obras, educacao, etc.) ou em 6rgaos extemos (convenios com a Receita Federal, Receita

Estadual, Detran, Jucepe e outros), de forma a manter o cadastro sempre atualizado.

Art. 3° Na execngao do ciedito fiscal de natureza tribufaria e nfro tributdria, deve-se:
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I - proceder anunlmente a distribuigao de ag6es de execugao fiscal;

11 - juntar em un  utco processo todas  as  dividas  do  mesmo contribuinte,  inclusive  as  de

parcelamentos nao cumpridos e autos de infragao ou lancanento de tributo, executando-as ate

o quarto ano do prazo prescricional da divida mais antiga, de modo a redurir o ndmero de

processos referentes a dividas de tributos langados em massa;

Ill  -  implantar  e  implementar  instrumento  normativo  (Instrucao  Normativa,  Ordem  de

Servi9o,  Decreto,  dentre  outros)  descrevendo  os  procedimentos  a  serem  observados  com

vistas  a  qunlificar  os  debitos  inscritos  nas  Certid6es  de  Divida  Ativa  (CDA's)  antes  do

ajuizamento da execngao fiscal;

IV - implantar ferramenta no sistema de arrecadapao que permita o agrupamento de dividas

de urn mesmo devedor em uma hnica CDA;

V - protestar o ciedito inscrito em certidao de divida ativa antes de promover o ajuizamento

da agao de execugfro fiscal, ja que esta atividade 6 memos onerosa aos cofres pdblicos, mais

c6lere e bastante eficaz;

VI - inscrever o nome do devedor em cadastros restritivos de cieditos;

VII - promover mesa permanente de negociapao fiscal;

VIII - nas dividas de natureza tribufaria, apenas ajuizar as execng6es fiscais de valor igual ou

superior  ao  estabelecido  no  art.   1°  deste  Decreto,  aplicada  a  corregao  monefaria  para

atualizagao do valor em cada exercicio; e
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Art.  4°  Os  creditos  inscritos  em  Divida  Ativa  que  nao  atingirem  o  piso  minimo  para

ajuizamento  das  execuc6es  fiscais,  estabelecido  no  artigo   1°  deste  decreto,  devefao  ser

protestados, sendo feita a inscricao do nome do devedor em cadastros restritivos de ciedito.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao.

Art. 6° Revogam-se as disposig6es em contrino.

Bel5m de Maria/PE, 30 de abril de 2021.
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