
LEI Nº 6.866, DE 20 DE MAIO DE 2022.

Estabelece valor mínimo para
ajuizamento de ação de execução fiscal e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica fixado em 782 UFM (setecentas e oitenta e duas unidades fiscais do
Município), o valor mínimo para ajuizamento de Ação de Execução Fiscal
objetivando a cobrança de divida ativa da Fazenda Publica Municipal.

§ 1° Para os fins de que trata o valor mínimo indicado no caput, será considerada
a soma dos débitos consolidados das inscrições/cadastros reunidos em um mesmo
número de CPF ou de CNPJ.

§ 2° Entende-se por valor consolidado aquele resultante da atualização do débito
originário, somado aos encargos e demais acréscimos legais ou contratuais, devidos
até a data da sua apuração.

Art. 2° O Procurador Geral do Município fica autorizado, por intermédio de seus
Procuradores, a requerer o arquivamento das execuções fiscais em trâmite perante o
Poder Judiciário, mediante requerimento nos autos dos processos correlatos, ou
aqueles em cobrança administrativa, ainda não ajuizados, de valor consolidado
inferior aquele previsto no artigo anterior.

Parágrafo único. Em caso de devedor que responder por diversas execuções, cuja
soma dos débitos atualizados ultrapasse o valor fixado no artigo anterior, deverá ser
requerida a reunião dos processos na forma do artigo da Lei Federal n° 6.830 de
22/09/1980.

Art. 3° Os valores da divida ativa da Fazenda Publica Municipal inferiores ao
valor fixado no art. 1º desta Lei, ainda não objeto de ajuizamento de execução fiscal,
serão cobrados administrativamente, mediante notificação extrajudicial, e se não
pagos no prazo concedido, deverão ser considerados para efeito de execução
cumulativa, observada a prescrição.

Art. 4° A Secretaria Municipal da Fazenda expedirá instruções complementares
aos disposto nesta Lei, quando necessárias.

Art. 5° Ficam cancelados os débitos abrangidos por esta lei quando consumada a
prescrição.

Art. 6° Não serão restituídas, no todo ou em parte, quaisquer importâncias
recolhidas anteriormente da vigência desta Lei.



Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 20 de maio de 2022; 201º da Independência; 134º da
República.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito

O PROJETO QUE ORIGINOU ESTA LEI É DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
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