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SUMULA: Estabelece valor mlnimo para ajuizamento de 
execupoes fiscals objetivando a cobranpa de dlvida ativa 
da Fazenda Publica Municipal, e da outras providencias.
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A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ivai, Estado 
do Parana, aprovou e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono 
a seguinte

LEI

Art. 1°. Fica fixado em 05 (cinco) Unidades Fiscais Municipals, o valor 
minimo para o ajuizamento de execugao fiscal visando a cobranga de divida ativa da 
Fazenda Municipal referente aos creditos tributaries de IPTU, taxas municipais, 
contribuigoes de melhoria, creditos de ISSQN, multas nao tributarias, incluindo demais 
creditos inscritos em divida ativa.

§ 1°- O valor a que se refere o caput e o resultante da atuatizagao do 
respective debrto originario, somado aos juros, multa de mora e demais encargos 
previstos em lei, vencidos ate a data da apuragao.

§ 2° - No caso de existirem varios creditos inscritos em divida ativa contra o 
mesmo contribuinte, sera considerado como valor minimo para ajuizamento o valor 
resultante da soma de todos os creditos pendentes de pagamento para 
enquadramento nas disposigoes do caput deste artigo, podendo estarem contidos na 
mesma Certidao de Divida Ativa creditos de especies diferentes, a criterio da 
Administragao Tributaria Municipal.

§ 3° - Os valores previstos no caput deste artigo serao atualizados 
anualmente, conforme atualizagao da respetiva Unidade Fiscal Municipal.

Art. 2°. Ficam autorizados os Procuradores e Advogados do Municipio a 
nao recorrerem, bem como, a desistirem de recursos interpostos contra as sentengas 
de extingao das execucoes fiscais ajuizadas pelo Municipio cujos valores na data da 
distribuigao da agao sejam inferiores aos limites minimos definidos no artigo 1° desta 
Lei, desde que nao subsista condenagao no pagamento de custas e despesas 
processuais, incluidos honorarios advocaticios a parte adversa e ao Municipio.

Paragrafo unico. Os creditos em cobranga nas execugoes fiscais tratadas 
no caput deste artigo estarao sujettos a cobranga administrativa prevista na forma dos 
artigos 4° e seguintes, desta Lei.

Art. 3°. Ficam autorizados os Procuradores e Advogados do Municipio a 
reconhecerem a ocorrencia de prescrigao nas agoes de execugao fiscal em que 
atuarem, bem como, ficam autorizados a nao recorrer e desistir dos recursos contra 
sentengas que tenham deciarado a prescrigao de creditos tributarios, desde que nao 
subsista condenagao no pagamento de custas e despesas processuais, incluidos 
honorarios advocaticios a parte adversa e ao Municipio de Ariranha do Ivai.
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Art. 4°. Os creditos pendentes de pagamento e exigiveis, cujo valor 
atualizado nao exceda ao valor fixado no artigo 1° desta Lei, ficam sujertos ao protesto 
e/ou inscrigao em orgaos de protecao ao credito, em conformidade com o artigo 1°, 
paragrafo unico, da Lei Naciona! n° 9.492, de 10 de setembro de 1997, sem prejuizo de 
notificagao extrajudicial por parte do Ente publico, em caso de conveniencia e 
oportunidade.

§ 1°- A criterio da Administragao Tributaria Municipal, poderao ser 
encaminhados a protesto extrajudicial, antes e depois do ajuizamento das execugoes 
fiscais respectivas, creditos de valores superiores aos previstos no art. 1°.

§ 2°- Decorrido o prazo prescricional para cobranga judicial dos creditos 
tributaries e nao tributaries sera promovida a baixa da inscrigao e extingao destes, 
mediante justtficativa do departamento tributario.

Art. 5°. A adogao das medidas previstas nesta Lei Complementar nao 
afasta a incidencia de atualizagao monetaria, multa e juros de mora, nem elide a 
exigencia de prova da quitagao para com a Fazenda Municipal, quando previstas em
Lei.

Art. 6°. Nos termos desta Lei, fica o Poder Executive autorizado a:

I - efetuar, nos termos da Lei Federal n° 9.492 de 10 de Setembro de 1997, 
o protesto extrajudicial dos creditos inscritos em divida ativa; e

II - fornecer as intuigoes de protegao ao credito informagoes a respeito dos 
creditos tributaries e nao tributarios inscritos em divida ativa.

III. Promover a notificagao extrajudicial do contribuinte para pagamentos 
dos creditos tributarios inadimplidos;

Paragrafo unico. Fica autorizado o Chefe do Poder Executive 
regulamentar no que couber as disposigoes deste artigo.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. revogando-se 
as disposigoes em contrario.

Edificio do Pago Mtjriicipaj/de Ariranha do Ivai, aos quatro dias do 
mes de fevereiro do ano de dois jrtiLe yirttee dois (04/02/2022).
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