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DECRETO Nº 5.542 
Dispõe sobre a dispensa de ajuizamento de execução 
fiscal e procedimento de protesto da dívida ativa do 
Município de São Lourenço. 

 
 
 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no art. 4º da Lei Municipal nº. 3.181, de 17 de dezembro de 2014; 
 
 
DECRETA: 
 
  
Art. 1º A Advocacia Geral do Município, com base nas informações e controle da dívida ativa 
desenvolvidos na Diretoria Municipal de Fazenda, adotará critérios alternativos de cobrança dos 
créditos tributários e não tributários de acordo com a Lei Municipal nº. 3.181/14. 
 
§ 1º - Os critérios a serem utilizados pela Advocacia Geral do Município, em relação aos créditos 
de que trata este artigo, pela ordem, serão os seguintes: 
 
I – Cobrança administrativa, mediante notificação ao contribuinte, e celebração de acordo de 
parcelamento nos termos da lei vigente; 
 
II – Inscrição do devedor em cadastros de inadimplência e de proteção ao crédito; 
 
III – Protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa no Cartório de Registro de Notas e 
Protesto de Títulos da Comarca de São Lourenço; 
 
IV – Execução judicial, quando a Advocacia Geral do Município constatar a eficácia da medida 
ao caso, mediante aprovação do Advogado Geral do Município. 
 
§ 2º - A tentativa prévia de cobrança amigável, prevista no inciso I do § 1º deste artigo, será 
sempre obrigatória, não podendo ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias para sua conclusão, 
contatados da data da inscrição em dívida ativa, considerada concluída pelo pagamento da dívida 
ou pela assinatura do respectivo termo de parcelamento, conforme previsão do artigo 263, § 1º do 
Código Tributário Municipal. 
 
§ 3º - A Advocacia Geral do Município providenciará os contatos para elaboração de contrato ou 
convênio com empresas ou agências de cadastro e de proteção ao crédito, a fim de atender o 
disposto no inciso II do § 1º deste artigo. 
 
§ 4º - O protesto extrajudicial será conduzido, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico 
através de convênio com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção Minas 
Gerais – IEPTB/MG, incumbindo-se a Advocacia Geral do Município das tratativas iniciais com 
o referido Instituto. 
 
§ 5º - Caso necessário, o Município procederá, até o dia 05 de cada mês, ao encaminhamento 
físico das CDA's a protesto, acompanhados de uma relação em duas vias, que discrimine a 
quantidade, a data e o número dos documentos de dívida que estão sendo apresentados. 
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Art. 2º A adoção das medidas previstas no art. 1º deste Decreto não afasta a aplicação do 
disposto nos artigos 183 e 186, e parágrafos, do Código Tributário Municipal, nem elide a 
exigência da prova de quitação em favor da Fazenda Municipal. 
 
Art. 3º Em todos os casos de inscrição do devedor em cadastros de inadimplência e de proteção 
ao crédito e registro de protesto extrajudicial, a Diretoria Municipal de Fazenda deverá ser ouvida 
para confirmar se naquela data o débito ainda permanece em aberto.  
 
Parágrafo Único - A resposta da Diretoria Municipal de Fazenda, nos casos de que trata este 
artigo, deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrada protocolar 
do processo administrativo ou do encaminhamento eletrônico da consulta formulada pela 
Advocacia Geral do Município.  
 
Art. 4º Após a remessa da CDA por meio do envio eletrônico do arquivo, e antes de registrado o 
protesto, o pagamento somente poderá ocorrer no cartório competente, ficando vedada, neste 
período, a emissão de guia de recolhimento. 

§ 1º - Efetuado o pagamento do crédito, o Tabelionato de Protesto de Títulos fica obrigado a 
efetuar o depósito do valor arrecadado mediante quitação da guia de recolhimento no primeiro dia 
útil subseqüente ao do recebimento, valendo este dispositivo também para o depósito do valor 
referente aos honorários advocatícios. 

§ 2º - Os valores arrecadados pelo Tabelionato de Protesto de Títulos referentes à quitação de 
dívida ativa deverão ser depositados em conta própria de receitas do sistema contábil do 
Município. 

§ 3º - A Diretoria de Contabilidade do Município consolidará os depósitos mensais tratados neste 
artigo até o dia 10 do mês subseqüente ao ingresso das receitas, remetendo à Advocacia Geral do 
Município relatório circunstanciado, físico ou eletrônico, para conferência.    

§ 4º - A Advocacia Geral do Município, conferido o ingresso da receita, informará à Gerência de 
Recursos Humanos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o total do valor mensal referente aos 
honorários advocatícios, nos termos do artigo 5º, § 2º da Lei Municipal nº. 3.181/14, para 
processamento e pagamento.   

Art. 5º A fiscalização e controle da arrecadação de que trata este Decreto serão exercidos 
conjuntamente pela Diretoria de Fazenda, Diretoria de Contabilidade e Advocacia Geral do 
Município, de forma integrada e cooperativa. 

Art. 6º A fiscalização e controle dos valores depositados a título de honorários advocatícios serão 
exclusivamente de responsabilidade da Advocacia Geral do Município, competindo-lhe dirimir 
quaisquer dúvidas eventualmente surgidas junto ao contribuinte. 

Art. 7º Após a lavratura e registro do protesto, o pagamento deverá ser efetuado mediante guia de 
recolhimento emitida pela Advocacia-Geral do Município. 

Art. 8º A Advocacia Geral do Município poderá celebrar acordo de parcelamento da dívida após 
o registro do protesto, nos termos da legislação pertinente. 
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§ 1º - Efetuado o pagamento do depósito inicial relativo ao parcelamento, será autorizado o 
cancelamento do protesto, que somente deverá ser definitivamente cancelado após o pagamento 
dos emolumentos, taxas e demais despesas previstas em lei. 

§ 2º - Na hipótese de cancelamento do parcelamento, será apurado o saldo devedor remanescente, 
podendo a CDA ser novamente enviada a protesto. 

§ 3º - Após a efetivação do protesto, não é permitido ao Tabelionato de Protesto receber o 
pagamento do título/documento, nos termos das disposições da Lei 9492/97, devendo os 
devedores ser encaminhados à repartição competente indicada pelo Município, para recebimento 
ou eventual parcelamento. 
 
§ 4º – Ocorrendo o pagamento após o protesto ou no caso de celebração de acordo para 
parcelamento da dívida depois do protesto, deverá constar expressamente no pedido de 
desistência (retirada) ou no pedido do cancelamento do protesto, expedido pelo Município, por 
seus procuradores autorizados, que o devedor deverá apresentar a respectiva solicitação ao 
Tabelionato competente, bem como arcar com o pagamento dos emolumentos, custas e demais 
despesas, conforme convênio celebrado com o respectivo cartório. 
 
Art. 9º Na hipótese de pagamento realizado mediante cheque administrativo ou visado, 
nominativo ao apresentante, fica o Tabelião do protesto autorizado a endossá-lo e depositá-lo em 
sua conta ou de titularidade do cartório, a fim de viabilizar o recolhimento da guia respectiva. 
 
Art. 10 Efetuado o pagamento ou assinado o termo de parcelamento dos créditos inscritos em 
cadastros de inadimplência a Diretoria Municipal de Fazenda tem o prazo máximo de 5 (cinco) 
dias para retirar o nome do devedor do referido cadastro e 15 (quinze) dias para excluir o nome 
da Dívida Ativa. 
 
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 24 de abril de 2015. 
 
 
 
 

José Sacido Barcia Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Luís Cláudio de Carvalho 
Secretário Municipal de Governo 

 
 
 
 

Marco Antônio da Cunha Arantes 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica 
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