
PROJETO DE LEI Nº 2004/07 de 27 de abril de 2007 
 
 

“Autoriza firmar convênio e dá outras  providências.” 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA aprova, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º -  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado firmar 

convênios ou ajustes necessários com o poder judiciário, cartórios, entidades civis 
ou  órgãos de proteção ao crédito para fins protesto e registro dos contribuintes em 
cadastro de inadimplentes relativo aos tributos municipais (IPTU, ISSQN, Taxas e 
Contribuições ou Tarifas), inclusive os débitos já inscritos na dívida ativa, sem 
prejuízos das medidas legais para execução judicial. 

 
Art. 2º - Fica ainda autorizada a abertura de crédito de natureza 

suplementar ou especial no  valor suficiente para  atender as obrigações previstas 
no artigo anterior, nos termos da  Lei 4.320/64. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 27 

dias do mês de abril de 2007. 
 
 
 
 
 
 

 
Marcelo Vercesi Coelho 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

JUSTIFICATIVAS: 
 
 

A presente matéria de Lei tem por finalidade meramente autorizar  ao 
Poder Executivo a adoção de medidas legais objetivando o recebimento na via 
administrativa dos créditos relativo ao IPTU, ISSQN, TAXAS e outras receitas da 
municipalidade, buscando aumentar a receita local. 

 
Pretende a administração tornar mais eficiente a cobrança da dívida 

ativa utilizando serviços de terceiros e também os órgãos ou entidades de proteção 
ao crédito, pois, este procedimento  terá custo menor e maior eficiência para 
recebimentos de nossos créditos. 

 
Pela efetiva cobrança dos inadimplentes estaremos cumprindo 

integralmente a LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL que não admite renúncia de 
receita, sendo dever o Prefeito Municipal (que é o gestor da receita) realizar uma 
gestão fiscal responsável. 

 
A cobrança da dívida ativa garante o tratamento igual aos 

contribuintes, pois, muitos pagam em dia seus impostos e outros recusam cumprir a 
lei.  

Finalmente, justifica-se ainda que aumentando a receita local teremos 
melhores condições de realizar obras e serviços públicos com qualidade, na busca 
do bem estar de toda coletividade. 

 
Nestas condições, solicito a aprovação do Projeto de Lei como 

proposto.  
Prefeitura Municipal de Goiatuba,  aos  27 de abril de 2007. 
                     

 
 
 
 

Marcelo Vercesi Coelho 
                      Prefeito Municipal 


