
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 129, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018. 

  

 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

firmar termo de colaboração com o Serasa 

Experian e/ou SCPC, para fins de inscrição de 

débitos inscritos em dívida ativa municipal, e 

dá outras providências.” 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande 

do Sul. 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das 

atribuições legais que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a 

seguinte: 

        L E I 

 

Art.1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de 

colaboração com o Serasa Experian e/ou SCPC, para fins de inscrição de débitos 

inscritos em dívida ativa municipal, com a consequente negativação dos cadastros dos 

contribuintes e devedores inadimplentes, independente da utilização de mecanismos de 

cobrança administrativa, protesto extrajudicial ou execução fiscal. 

 

Art. 2° A fazenda Pública Municipal, por intermédio do Setor de Tributos, 

da Secretaria Municipal da Fazenda, e da Procuradoria do Município, poderá apresentar 

para inscrição no sistema Serasa Experian e/ou SCPC, referente à negativação dos 

dados dos contribuintes e devedores no cadastro de inadimplentes, as Certidões de 

Dívida Ativa, mediante o envio de informações para o Serasa Experian e/ou SCPC.Esta 

lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em 

contrário.    

Parágrafo único. Os efeitos da inscrição de que trata o caput deste artigo 

alcançarão os responsáveis tributários, na forma da lei. 

Art. 3° Uma vez constatado o pagamento integral da dívida ou o 

parcelamento, compete a Fazenda Pública Municipal a exclusão do cadastro de 

inadimplentes do Sistema junto ao Serasa Experian e SCPC. 

Art. 4º A inscrição no Sistema Serasa Exprian e SCPC será procedida de 

notificação extrajudicial para liquidação do crédito tributário no prazo de 90 (noventa) 

dias. 

Parágrafo único. Em caso do contribuinte estiver em local incerto e não 

sabido a notificação extrajudicial será convertida em edital, publicado no átrio da 

Secretaria da Fazenda e no portal eletrônico do Município. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5º  Fica a Secretaria Municipal da Fazenda responsável pela 

coordenação e execução da presente lei, bem como, baixar atos administrativos 

necessários a sua fiel execução. 

Art.6º As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento em vigor, suplementadas, 

se necessário. 

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

todas as disposições em contrário.              

                              Eldorado do Sul, 14 de setembro de 2018. 

 

Ernani de Freitas Gonçalves 

Prefeito Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

Rodrigo Àvila da Silveira 

Secretário de Administração            Publicada em ___/___/___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
                        

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara de Vereadores, para apreciação dos 

nobres Edis, o Projeto de Lei nº 129 de 14 de setembro de 2018, que: “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com o Serasa Experian e/ou SCPC, para 

fins de inscrição de débitos inscritos em dívida ativa municipal, e dá outras providências.” 

O presente projeto visa autorizar a formalização de termo de colaboração com 

órgão de proteção ao crédito, tais como Serasa Experian e/ou SCPC, objetivando a recuperação 

de créditos tributários e não-tributários inscritos em dívida ativa municipal, cuja inclusão de 

dados cadastrais em serviços de consultas apresenta uma alta taxa de retorno, chegando em 

alguns casos a quase 62% de recuperação de crédito em se tratando de débitos particulares e 

recentemente em outros municípios. 

Além disto, o Ministério Público Estadual, Poder Judiciário Estadual e o Tribunal 

de contas do Estado do Rio Grande do Sul criaram em 2014 uma cartilha de racionalização de 

cobrança da dívida ativa municipal, prevendo, entre outras, a orientação de uma melhor 

efetividade de cobrança administrativa, valendo-se de mecanismos como o protesto 

extrajudicial, já implantado na cobrança do Município de Eldorado do Sul, por intermédio das 

Leis Municipais nºs 4429/17 e 4438/17, bem como a negativação do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito, medida esta adotada pelos Municípios Gaúchos de Porto Alegre, 

Santa Maria, Sarandi, Viamão, entre outros. 

Há a informação que, as Prefeituras que adotaram a inclusão em cadastros de 

proteção ao crédito, a recuperação de crédito ficou em cerca de 30% em virtude da utilização do 

sistema. E atualmente informam que a taxa de inadimplência  tem ficado em torno de 17%, em 

que o objetivo é alcançar a meta de 12% a 15% de inadimplência, meta considerada excelente 

para o objetivo da dívida, tributos e taxas. 

A realidade do Município de Eldorado do Sul é bem mais grave no sentido da 

inadimplência, pois apesar dos esforços alcançados nos procedimentos de execuções fiscais e 

protestos extrajudiciais, tem-se registrado em baixo índice de retorno, isso se deve a vários 

fatores, tais como a morosidade da justiça, endereço insuficiente, empresas que embora estejam 

constituídas formalmente e tenha a confissão de dívida não é possível localizar os proprietários 

para notificação, e essa seria mais uma vantagem para aderir ao sistema, pois teremos acesso a 

dados cadastrais atualizados do devedor, a partir da contratação de serviço complementar das 

empresas de restrição ao crédito, como Serasa Experian e/ou SCPC. 

A Serasa Expirian e/ou SCPC ao receber a comunicação do Município para 

efetivar o registro emitirá comunicação ao inadimplente para que dentro do prazo legal 

regularize a sua situação, e caso não o faça a entidade efetiva o resgistro junto ao órgão de 

proteção ao crédito. 

A pessoa que tiver seu nome inscrito junto a órgão de proteção ao crédito fica 

impedida de realizar operações de crédito junto a instituições financeiras e no comércio em 

geral. 

Atualmente Eldorado do Sul tem um déficit que compromete a receita, pois há 

perda de arrecadação em virtude da inadimplência, que em tempos de crise o gestor público 

municipal precisa buscar soluções emergenciais, a fim de sanar estas discrepâncias. 

Sendo assim e contando com a costumeira apreciação dos Nobres Edis, 

aguardamos manifestação dessa Egrégia Câmara Legislativa, com relação a este projeto de lei, 

enviando também nossas cordiais saudações. 

             Atenciosamente, 

 

 

Ernani de Freitas Gonçalves 


