
PORrARIA N9 N-Q21, IE 24 IE SE'l'EMlRJIE 1980.

o Sl.1PERIN"1mIEi CI\ SUPE~ 00 IESm\OLVDfllI'O CI\

PESCA - SI.IEPE, usando das atribJ.ições que lhe ccnfere a lei Deleg_ '"'" 10, de

li de outubro de 1962, c:x:rrbinadoCXJno Decreto ~ 73,632, de D de fevereiro de
1974e, terxio em vista o que oonsta do Decreto-lei n9 1793, de 23 de julho de
1980,

I - De!teDni.naro não ajuizc.rent.o, pela Autazquia, de ar:Pes de
valor igual ou inferior ao de 20 (vinte) Cbrlgaçêies Heajustáve1s do Tesouro Na
ciooal. - ORIW.

11 - Para os efeitos desta Portaria, a StrEPEpoderá CUlJ.1l.ar n,!!

ma.só ação de execução fiscal, contra o mesno devedor, mais de un débito inscr!

to caro Divida Ativa, cuja sana ultrapasse o limite a que se refere o item an~
rior.

UI - Q:; processos administrativa; referentes eos débitcs de que
trata o item pxeoedente serão arquivados no órgão de origem, para posterior ~
lanento dc:s seus valores no feg1stro Geral da Pesca e coosequente ccarença ~
nistrati va.

IV - A cccrança a:lrn1n1.strativade que trata o item 111 far-se-á
qua-ldo da f~ de qualquer ped1à:>do devedor junto ao órgão que processou
o débito.

v - Serão acrescidos ao valor do débl to originário C6 juros
legais, a cxn::eção m::lIletárta, as custas e haXlrãrios de advogado, neste caso, se
a divida foi abjeto de cobrança jl.kticial.

VI - O::rrpete exclusi varente à PRXE proceder a inscrição da Df.
vida Ali va da SI.IEPE, através de servidor designado pelo Procuralor Geral.

VII - A inscrição do débito cceo Olvida Ativa, pela Prccuradoria
ceraí., suspende o curso da prescrição, para a; efeitcs de direito.

VIII - Esta Portaria entrará emvigor na data de sua publicação,
remgadas as disposições em a:ntrário.

Jr:sl'. UBIRAJIIRA CXEUD IE SOl1lA TJMol

Superintendente

O.O.U.: 02/10/80.


	Page 1
	Images
	Image 1



