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Ata 190ª da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 

Breu Branco, estado do Pará 8ª Legislatura, Exercício de 2021 

sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador José 

Matos de Oliveira, aos trinta dias do mês de setembro de dois 

mil e vinte e um, no Plenário Antônio Oliveira Santana, Vice-

Presidente Vereadora Fernanda dos Santos da Silva 

Nascimento, 1ª Secretária Vanuza Oliveira da Silva de Sousa, 

2ª Secretária Cleidiana Fonseca de Aguiar. Iniciou a Sessão às 

10h da manhã, cumprimentando os Vereadores, e ao público presente, o Presidente faz a leitura Bíblica, e 

convida a Vereadora Selma para fazer a oração do dia, dando continuidade, o Presidente registra a presença de 

todos os vereadores, em seguida coloca em discussão o pedido de dispensa da leitura da Ata da Sessão 

anterior, a palavra está franqueada ao Vereador que queira fazer uso, não havendo quem queira discutir coloco 

em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste, aprovada. Em 

seguida o Presidente solicita a Primeira Secretária Vereadora Vanuza para fazer a leitura da Pauta da Sessão 

Extraordinária nº 190º: Discussão do Projeto de Lei 038/2021 de autoria do Poder Executivo, dispõe 

sobre a alteração a Lei Municipal nº 1.047 de 02/10/2017, dando nova redação aos art. 233, art. 244, art. 245, 

art. 333, art. 334. art. 335, art, 336, e a tabela I e inclusão dos art. 233-A, e art. 336-A. Em seguida o 

Presidente solicita a Primeira Secretária Vereadora Vanuza para que faça a leitura, a mesma cumprimenta a 

todos e faz a leitura do Ofício nº 315/2021, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o Projeto de lei 

038/2021, e  requerendo a realização de Sessão Extraordinária, ressaltando a necessidade da deliberação e 

votação em caráter de urgência do referido Projeto de Lei. Em seguida o Presidente coloca em discussão o 

pedido proposto pelo Governo Municipal, a palavra está franqueada ao vereador que queira fazer uso, não 

havendo quem queira discutir coloco em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao 

contrário se manifeste, pedido de urgência aprovado. Em seguida o Presidente solicita a primeira secretária 

que faça a leitura do Projeto de Lei: JUSTIFICATIVA, Caros e Nobres Edis desta egrégia Casa de Leis, nosso 

município tem enfrentado várias dificuldades para cumprimento das metas constitucionais obrigatórias e de 

políticas públicas importantes, decorrentes, em sua maioria, pela desatualização do Código Tributário 

Municipal. Não se está a pretender aumento de impostos, mas sim a adequação de suas normas e alíquotas a 

realidade funcional e organizacional de nossas estruturas administrativa, comercial, industrial e de serviços. 

Em análise profunda de nosso sistema de cobranças implantado no DAM – Departamento Municipal de 

Arrecadação, foram observadas e apontadas diferenças gritantes entre as cobranças das grandes e as 

microempresas e as contribuintes em geral. O CTM – Código Tributário Municipal, em sua época de 
implantação, estabeleceu limites mínimos para fortalecer as atividades, que, no presente momento, não se 

coadunam com as realidades e práticas de outros entes federados, deixando de arrecadar parcelas importantes, 

que são plenamente justificáveis para o alcance da implantação das políticas públicas tão necessárias e 

urgentes, como educação, saúde, infraestrutura e segurança. O objetivo principal desta proposta de Lei 

Complementar, é adequar as cobranças das taxas de licenciamentos, adequação de base de cálculos às 

realidades locais, bem como, incluir a taxa de fornecimento de água, de modo a oportunizar, através da 

captação de recursos. Importa, portanto, não aumentar tributos ou taxas, mas trazer transparência e 

identificação para que todos arquem com as cobranças devidas dentro de suas especificações legais. Nestes 

termos, com a devida compreensão, análise crítica e senso político justo e equilibrado, clamamos por vossa 

aprovação deste Projeto de Lei Complementar, tão necessário a equiparidade tributária em nosso município. 

Em seguida a primeira secretária faz a leitura do Projeto de Lei 038/2021, de 27 de setembro de 2021, dispõe 

sobre a alteração a Lei Municipal nº 1.047 de 02/10/2017, dando nova redação aos art. 233, art. 244, art. 245, 

art. 333, art. 334. art. 335, art, 336, e a tabela I e inclusão dos art. 233-A, e art. 336-A. A Câmara Municipal de 

Breu Branco decreta: Art. 1ª – Dá nova redação aos Art. 233, Art. 244, Art. 245, Art. 333, Art. 334. Art. 335, 

Art, 336, e a Tabela I e inclusão dos Art. 233-A, e Art. 336-A, da Lei Municipal nº 1.047, de 02/10/2017, 
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passarão a vigorar com a seguinte redação: Art. 233 - O lançamento da taxa terá como base de cálculo o custo 

da atividade de fiscalização realizada pelo Município, no exercício do seu Poder de Polícia, dimensionada, 

para cada licença requerida ou concedida, conforme o caso, pela: - Área utilizada ou utilizável (m²); – 

Alíquota relacionada à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), conforme Tabela I; - 

Valor da Unidade Fiscal do Município (UFM). §1º - O cálculo da Taxa de Licença para Localização e 

Fiscalização (TLLF) será o resultado da multiplicação dos incisos I, II e III dispostas no caput ou, nos casos 

em que possuam valores fixos expressos, estes serão considerados para mensuração do valor da taxa, 

conforme estabelecido no Tabela VI, §2º - Para fins de cálculo do valor da TLLF, entende-se como área 

utilizada o somatório da área reservada especificamente à atividade econômica e às demais áreas destinadas ao 

suporte administrativo e logístico que, direta ou indiretamente, auxiliam o desenvolvimento da atividade. I - 

Para fins de cálculo do valor da TLLF, a atividade de comercio varejista ou revendedor de combustível 

automotores, cobrará como área utilizável o limite de até 100% da área de cobertura do estabelecimento. §3º - 

As pessoas físicas ou jurídicas sujeitas à TLLF, deverão promover sua inscrição no Cadastro Fiscal do 

Município, no Departamento de Arrecadação, ou em endereço eletrônico, quando disponibilizado no Portal da 

Prefeitura Municipal de Breu Branco-PA, uma para cada local onde funciona a atividade econômica, em 

consonância com o ato regulamentador. §4º - Os contribuintes da taxa são as pessoas físicas ou jurídicas 

titulares de estabelecimentos de qualquer natureza ou que realizem as atividades sujeitas ao licenciamento, 

que estejam localizados no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento, desde que 

feita a devida delimitação do espaço para cada contribuinte e sua respectiva atividade econômica conforme o 

Tabela I. §5º - A licença somente será concedida mediante prévia vistoria no local em que serão exercidas as 

atividades. §7º - A taxa prevista nesta Seção poderá ser lançada de ofício, quando: - O contribuinte 

deixar de efetuar o seu pagamento antes da instalação do estabelecimento ou do início de suas atividades; - O 

órgão competente do Município verificar que: a área utilizável ou utilizada, em metros quadrados, do 

estabelecimento for superior à que serviu de base ao lançamento da taxa; houver mudança de endereço, 

alteração de área, de atividade ou de razão social que modifique a finalidade original da atividade econômica 

licenciada. - a critério da Administração Tributária, for adotado sistema de lançamento de ofício. §8º - Na 

hipótese do disposto na alínea “a”, do inciso II, do § 7°, deste artigo será cobrada a diferença devida.  §9º - 

Para os fins do disposto no inciso II, do caput, desse artigo, a TLLF será lançada no Código da CNAE, 

constante do Cadastro do CNPJ da Receita Federal do Brasil do contribuinte, que corresponder a maior 

alíquota constante no Tabela I desta Lei. §10º - Para os caixas eletrônicos, terminais de autoatendimento ou 

similares, desde que situados em locais externos às agências bancárias vinculadas as atividades financeiras 

contidas no item 36 do Tabela I, será cobrado o valor fixo de 25 (vinte e cinco) UFMs, por unidade. §11º - A 

inscrição fiscal estará condicionada ao pagamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. 

§12º - A TLLF será expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ) e conterá: - Denominação de 

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento; - Nome da pessoa física ou jurídica a quem foi 

concedida; - Local do estabelecimento; - Ramo de negócio ou atividade; - Data de emissão; - Número de 

inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); - Número da inscrição municipal; - Código da 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) da Atividade Principal; - Horário de 

funcionamento. §15º - A TLLF será recolhida através de DAM, pela rede bancária, autorizada pela 

Administração Tributária, considerando os seguintes fatores: - No primeiro exercício, no ato da inscrição, 

sendo proporcional à data da inscrição cadastral; - Nos exercícios subsequentes, no mês de janeiro, com 

vencimento até o dia 31 (trinta e um) ou conforme Calendário Fiscal de Vencimento, previamente fixado em 

Portaria, a ser expedida pelo Secretário Municipal de Fazenda; - Em qualquer exercício, havendo alteração de 

endereço e/ou de atividade, na data da alteração cadastral. Art. 233 - A - São isentos da taxa, desde que 

atendidos os pressupostos para obtenção da licença: - As associações sem fins lucrativos, as entidades de 

assistência social, filantrópicas ou beneficentes que comprovem o preenchimento dos requisitos específicos e 

sejam reconhecidas de utilidade pública pelas leis municipais e que requeiram o benefício através de Processo 

Administrativo regular; - As entidades religiosas, desde que os estabelecimentos e as atividades não sejam 
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destinados para outros fins; - As pessoas cegas, mutiladas, excepcionais e inválidas, pelo exercício de pequeno 

comércio, arte ou ofício; - Os órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta; - O profissional 

autônomo regularmente inscrito no cadastro mercantil de contribuintes, desde que a atividade não seja 

considerada de alto risco; VI- O Microempreendedor Individual (MEI), desde que comprove à Secretaria 

Municipal de Fazenda a sua regularidade fiscal; VII – Os profissionais autônomos que desenvolvem atividade 

de serviço de transporte terrestre municipal de passageiros. Art. 244 - A base de cálculo de que trata o Art. 

233 deste código, poderá ter o acréscimo da Taxa de Funcionamento em Horário Especial TFHE, que será 

determinada em função do custo da respectiva atividade pública específica. §2º - A TFHE será dimensionada 

pela aplicação da quantidade de UFM específica para o exercício de cada atividade econômica 

correspondente. §3º - O lançamento da TFHE ocorrerá cumulativamente com a TLLF. §4º - Para 

funcionamento em horário especial o recolhimento da TFHE deverá ocorrer da seguinte forma: Para as 

atividades que funcionarem de segunda a sexta-feira, no horário de 18h às 00h, a TFHE deverá ser cobrada a 

fração de 10% (dez por cento) do valor da TLLF; Para as atividades que funcionarem aos sábados, no horário 

de 12h às 18h, a TFHE deverá ser cobrada a fração de 10% (dez por cento) do valor da TLLF; Para as 

atividades que funcionarem aos sábados, no horário de 12h às 00h, a TFHE deverá ser cobrada a fração de 

20% (vinte por cento) do valor da TLLF; Para as atividades que funcionarem aos domingos e feriados, a 

TFHE deverá ser cobrada a fração de 30% (trinta por cento) do valor da TLLF. §4º - Poderá ocorrer a 

cumulatividade de horário especial, não podendo, no entanto, ser ultrapassado o limite de 30% (trinta por 

cento) do valor devido. Art.245 - A TFHE não será cobrada quando exercidas as seguintes atividades: 

a)Instituições de educação; b)Hospitais e congêneres; Atividades de organizações sindicais; Atividades de 

associações de defesa de direitos sociais; e)Atividades de organizações religiosas; Atividades de organizações 

políticas; Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte; h)Atividades associativas não 

especificadas anteriormente. Art. 332 - Constitui dívida ativa tributária do Município de Breu Branco a 

proveniente de impostos, taxas, contribuições de melhoria e multas tributárias de qualquer natureza, correção 

monetária e juros de mora, regularmente inscritos na repartição administrativa competente, depois de esgotado 

o prazo fixado para pagamento pela legislação tributária ou por decisão final proferida em processo regular. 

Parágrafo Único - Constitui dívida ativa não tributária os demais créditos estabelecidos em lei provenientes de 

multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, aluguéis, preços de serviços públicos, 

indenização, reposição, restituição de contratos em geral ou de outras providências legais, depois de esgotado 

o prazo fixado para pagamento pela legislação tributária e não-tributária ou por decisão final, proferida em 

processo regular. Art. 333 - A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza, liquidez e 

exigibilidade. §1º - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem a aproveite. §2º - A fluência de juros de mora e a aplicação dos 

índices de correção monetária não excluem a liquidez do crédito. §3º - Os créditos tributários e não-

tributários, inscritos em dívida, ativa deverão ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA-IBGE 

e acrescidos da incidência de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês. Art. 334 - O termo de 

inscrição da dívida ativa conterá, obrigatoriamente: - O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; - O valor originário da dívida, bem como o termo 

inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; - A origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; - A indicação, do índice de correção monetária, 

bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;  - A data e o número da inscrição, 

no registro de dívida ativa; - O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver 

apurado o valor da dívida. §1º - A certidão da dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição 

e será autenticada pela autoridade competente. §2º - As dívidas relativas ao mesmo devedor, desde que 

conexas ou consequentes, poderão ser englobadas na mesma certidão. §3º - O termo de inscrição e a certidão 

de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. §4º - Até a 

decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao 

executado da devolução do prazo para embargos. §5º - Os créditos tributários e não tributários inscritos em 



 
 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

Av. 1º de Maio, s/n – Bairro Bela Vista – Cep: 68.488-000 

E-mail: camarabbranco2017@gmail.com 

 
 

dívida ativa e não recolhidos no prazo legal, poderão ser inscritos nos serviços de proteção ao crédito (SPC, na 

Serasa e outros que vierem a ser instituídos), independentemente do valor. §6º - A Certidão de Dívida Ativa 

referente aos créditos tributários e não tributários é um título sujeito ao protesto, conforme determina o 

parágrafo único do art. 1º da Lei Federal 9.492, de 10/09/1997. Art. 335 - A cobrança da dívida tributária do 

Município será procedida: - Por via amigável, quando processada pelos órgãos administrativos competentes, 

após o vencimento do prazo para pagamento da obrigação tributária, intimando-se o devedor, por via 

administrativa, para a liquidação do débito em até 60 (sessenta) dias; - Por via judicial quando processada por 

meio do Poder Judiciário. §1º - Antes da cobrança judicial, vencido o prazo para pagamento previsto no inciso 

I deste artigo, a Administração Tributária emitirá o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, em conformidade 

com as disposições do Art. 272 desta Lei. §2º - As duas vias a que se refere este artigo são independentes uma 

da outra, podendo a Administração, quando o interesse da Fazenda assim o exigir, providenciar imediatamente 

a cobrança judicial da dívida, mesmo que não tenha dado início ao procedimento amigável. §3º - Os créditos 

de Natureza Tributária e Não-Tributária da Fazenda Municipal serão inscritos em Dívida Ativa pelo seu valor 

expresso em real e corrigidos IPCA-IBGE, acumulado no ano, ou por outro índice estabelecido que vier a 

substitui-la. §4º - Sobre os créditos inscritos na forma do § 2º incidirão juros de mora à razão de 0,5% (cinco 

décimos por cento) ao mês. Art. 336 - Ultrapassado o prazo de que trata o inciso I do art. 273 NR, o processo 

será remetido à Procuradoria Fiscal para que promova a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, para 

que seja dado início da cobrança judicial. §1º - O Poder Executivo, no curso da cobrança amigável ou judicial, 

atendendo a requerimento do contribuinte, pessoa física ou jurídica, poderá́ autorizar o parcelamento do débito, 

fixando os valores mínimos para pagamento mensal. §2º - O contribuinte beneficiado com o parcelamento de 

débito deverá manter em dia os recolhimentos sob pena de cancelamento do benefício. §3º - O não pagamento 

das parcelas referidas no parágrafo anterior importará no vencimento antecipado das demais parcelas, devendo 

o débito ser quitado de uma só vez; §4º - As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou 

consequentes, poderão ser acumuladas em uma só ação. §5º - A critério da autoridade administrativa poderá 

ser concedido mais de um parcelamento para o mesmo contribuinte. Art. 336 A - Serão cancelados por 

despacho do Chefe do Poder Executivo os créditos fiscais inscritos em Dívida Ativa: - Quando legalmente 

prescritos; - Referente a contribuintes que haja falecido sem deixar bens que exprimam valor; - Quando os 

dispêndios para cobrança forem maiores que os créditos devidos. § 1º - O cancelamento, nos casos do inciso I 

e II deste artigo, será́ determinado de ofício ou a requerimento da pessoa interessada desde que fique provada, 

em processo regular, a prescrição ou a morte do devedor e a inexistência de bens. § 2º - O recebimento de 

créditos inscritos em Dívida Ativa, relativamente aos processos judiciais, será feito, exclusivamente pela 

Procuradoria Fiscal e informado, desde logo, ao juízo do feito. § 3º - A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, e tem o efeito de prova pré-constituída. § 4º - Aplicam-se as 

disposições deste Capítulo, no que couber, à dívida ativa não tributária, na forma da legislação competente.  § 

5º - No interesse da Administração e verificada qualquer insuficiência operacional quanto à cobrança da 

Dívida Ativa, poderá o Poder Executivo Municipal, mediante processo licitatório específico, contratar pessoas 

físicas ou jurídicas para tal fim.  6º - A Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), com a participação de 

outros órgão da Administração Pública, poderá firmar convênios ou termos de cooperação técnica com as 

Secretarias das Receitas Estadual e Federal, demais órgão, responsáveis pela arrecadação de tributos no 

âmbito estadual e federal, bem como o Banco Central do Brasil, que visem fornece mecanismos e privilegiem 

o aprimoramento dos parâmetros de eficiência quanto ao acompanhamento, desenvolvimento e permuta de 

informações tributária fiscais, permitindo ainda a implantação e aprimoramento de programas sistemas 

informatizados de fiscalização integrada entre os entes federados. Art.245 - A TFHE não será cobrada quando 

exercidas as seguintes atividades: a)Instituições de educação; b)Hospitais e congêneres; c)Atividades de 

organizações sindicais; d)Atividades de associações de defesa de direitos sociais; e)Atividades de 

organizações religiosas; f)Atividades de organizações políticas; g)Atividades de organizações associativas 

ligadas à cultura e à arte; h)Atividades associativas não especificadas anteriormente. Art. 332 - Constitui 

dívida ativa tributária do Município de Breu Branco a proveniente de impostos, taxas, contribuições de 
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melhoria e multas tributárias de qualquer natureza, correção monetária e juros de mora, regularmente inscritos 

na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela legislação 

tributária ou por decisão final proferida em processo regular. Parágrafo Único - Constitui dívida ativa não 

tributária os demais créditos estabelecidos em lei provenientes de multas de qualquer origem ou natureza, 

exceto as tributárias, foros, aluguéis, preços de serviços públicos, indenização, reposição, restituição de 

contratos em geral ou de outras providências legais, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela 

legislação tributária e não-tributária ou por decisão final, proferida em processo regular. Art. 333 - A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. §1º - A presunção a que se 

refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a 

quem a aproveite. §2º - A fluência de juros de mora e a aplicação dos índices de correção monetária não 

excluem a liquidez do crédito. §3º - Os créditos tributários e não-tributários, inscritos em dívida, ativa deverão 

ser corrigidos monetariamente com base no índice IPCA-IBGE e acrescidos da incidência de juros de mora de 

0,5% (cinco décimos por cento) ao mês. Art. 334 - O termo de inscrição da dívida ativa conterá, 

obrigatoriamente: - O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 

residência de um e de outros; - O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os 

juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; - A origem, a natureza e o fundamento legal 

ou contratual da dívida; - A indicação, do índice de correção monetária, bem como o respectivo fundamento 

legal e o termo inicial para o cálculo; - A data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; - O número 

do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. §1º - A certidão 

da dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. §2º - As dívidas relativas ao mesmo devedor, desde que conexas ou consequentes, poderão ser 

englobadas na mesma certidão. §3º - O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados 

e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. §4º - Até a decisão de primeira instância, a 

certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado da devolução do prazo 

para embargos. §5º - Os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e não recolhidos no 

prazo legal, poderão ser inscritos nos serviços de proteção ao crédito (SPC, na Serasa e outros que vierem a 

ser instituídos), independentemente do valor. §6º - A Certidão de Dívida Ativa referente aos créditos 

tributários e não tributários é um título sujeito ao protesto, conforme determina o parágrafo único do art. 1º da 

Lei Federal 9.492, de 10/09/1997. Art. 335 - A cobrança da dívida tributária do Município será procedida: - 

Por via amigável, quando processada pelos órgãos administrativos competentes, após o vencimento do prazo 

para pagamento da obrigação tributária, intimando-se o devedor, por via administrativa, para a liquidação do 

débito em até 60 (sessenta) dias; - Por via judicial quando processada por meio do Poder Judiciário. §1º - 

Antes da cobrança judicial, vencido o prazo para pagamento previsto no inciso I deste artigo, a Administração 

Tributária emitirá o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, em conformidade com as disposições do Art. 272 

desta Lei. §2º - As duas vias a que se refere este artigo são independentes uma da outra, podendo a 

Administração, quando o interesse da Fazenda assim o exigir, providenciar imediatamente a cobrança judicial 

da dívida, mesmo que não tenha dado início ao procedimento amigável. §3º - Os créditos de Natureza 

Tributária e Não-Tributária da Fazenda Municipal serão inscritos em Dívida Ativa pelo seu valor expresso em 

real e corrigidos IPCA-IBGE, acumulado no ano, ou por outro índice estabelecido que vier a substitui-la. §4º - 

Sobre os créditos inscritos na forma do § 2º incidirão juros de mora à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) 

ao mês. Art. 336 - Ultrapassado o prazo de que trata o inciso I do art. 273 NR, o processo será remetido à 

Procuradoria Fiscal para que promova a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, para que seja dado 

início da cobrança judicial. §1º - O Poder Executivo, no curso da cobrança amigável ou judicial, atendendo a 

requerimento do contribuinte, pessoa física ou jurídica, poderá́ autorizar o parcelamento do débito, fixando os 

valores mínimos para pagamento mensal. §2º - O contribuinte beneficiado com o parcelamento de débito 

deverá manter em dia os recolhimentos sob pena de cancelamento do benefício. §3º - O não pagamento das 

parcelas referidas no parágrafo anterior importará no vencimento antecipado das demais parcelas, devendo o 

débito ser quitado de uma só vez; §4º - As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou 



 
 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

Av. 1º de Maio, s/n – Bairro Bela Vista – Cep: 68.488-000 

E-mail: camarabbranco2017@gmail.com 

 
 

consequentes, poderão ser acumuladas em uma só ação. §5º - A critério da autoridade administrativa poderá 

ser concedido mais de um parcelamento para o mesmo contribuinte. Art. 336 A - Serão cancelados por 

despacho do Chefe do Poder Executivo os créditos fiscais inscritos em Dívida Ativa: - Quando legalmente 

prescritos; - Referente a contribuintes que haja falecido sem deixar bens que exprimam valor; - Quando os 

dispêndios para cobrança forem maiores que os créditos devidos. § 1º - O cancelamento, nos casos do inciso I 

e II deste artigo, será́ determinado de ofício ou a requerimento da pessoa interessada desde que fique provada, 

em processo regular, a prescrição ou a morte do devedor e a inexistência de bens. § 2º - O recebimento de 

créditos inscritos em Dívida Ativa, relativamente aos processos judiciais, será feito, exclusivamente pela 

Procuradoria Fiscal e informado, desde logo, ao juízo do feito. § 3º - A dívida regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, e tem o efeito de prova pré-constituída. § 4º - Aplicam-se as 

disposições deste Capítulo, no que couber, à dívida ativa não tributária, na forma da legislação competente.  § 

5º - No interesse da Administração e verificada qualquer insuficiência operacional quanto à cobrança da 

Dívida Ativa, poderá o Poder Executivo Municipal, mediante processo licitatório específico, contratar pessoas 

físicas ou jurídicas para tal fim. § 6º - A Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), com a participação de 

outros órgão da Administração Pública, poderá firmar convênios ou termos de cooperação técnica com as 

Secretarias das Receitas Estadual e Federal, demais órgão, responsáveis pela arrecadação de tributos no 

âmbito estadual e federal, bem como o Banco Central do Brasil, que visem fornece mecanismos e privilegiem 

o aprimoramento dos parâmetros de eficiência quanto ao acompanhamento, desenvolvimento e permuta de 

informações tributária fiscais, permitindo ainda a implantação e aprimoramento de programas sistemas 

informatizados de fiscalização integrada entre os entes federados. Art. 2º. Está lei entra em vigor na data de 

sua publicação. Governo do Município de Breu Branco, Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de 

setembro do ano de 2021. Em seguida o Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei 038/2021 de autoria 

do Poder Executivo, a palavra está franqueada ao Vereador que queira fazer uso, a Vereadora Nêga 

cumprimenta a todos e pedi dispensa dos pareceres das comissões, o Presidente coloca em discussão o Pedido 

dispensa dos pareceres das comissões, aprovado, discussão do Projeto de Lei 038/2021, aprovado e 

encaminhado ao Poder Executivo Municipal. E não tendo mais nada a tratar, o Presidente declara encerrada 

está sessão às 10 horas e 55 minutos da manhã, e agradece a todos que participaram da Sessão Extraordinária, 

e os convida para participar da próxima Sessão que será no dia 04 de outubro de 2021, a partir das 9 horas no 

Plenário Antônio Oliveira Santana. 
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