
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 077/2023 - PMC/SMG

Cajamar/SP, 30 de Janeiro de 2023.

Referente: Indicacao n° 1126/2022
18a Sessao

Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicagao n° 1126/2022 de autoria do Nobre Vereador Fiavio Alves 

Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Fazenda e Gestao Estrategica, por meio de seu MEMORANDO n° 010/2023- 

SMFGE/DRT, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANIL ACHADO
Prefeito Municipal

/

Excelentissimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
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MEMORANDO n° 010/2023 - SMFGE/DRT

Cajamar, 18 de Janeiro de 2023.

Da: Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica 

Para: Departamento de Apoio Tecnico Legislative

Assunto: Memoranda n° 3329/2022 - DTL/SMG 

Indicagao n° 1126/2022 (18a sessao)

Em resposta ao memorando n° 3329/2022-DTL/SMG, 

que se refere a Indicagao n° 1126/2022, apresentada na 18a Sessao Ordinaria da 

Camara Municipal pelo nobre vereador Flavio Alves Ribeiro, no que tange a projeto 

de incentive ao comercio local, apresentamos as seguintes consideragoes:

Primeiramente informamos que se encontra em vigencia a 

Lei Municipal n° 1.797/2013, que trata dos incentives fiscais no Munidpio de 

Cajamar.

Informamos ainda que pretendemos retomar neste ano a 

campanha conhecida como “IPTU Premiado”, institulda pela Lei Municipal n° 

1.349/2009, que distribui premios aos contribuintes adimplentes do referido imposto.

Quanto ao incentive para o consumidor que solicita notas 

fiscais de compra e venda, isso ja ocorre com o Programa Nota Fiscal Paulista, 

instituido pelo Governo Estadual, por ser de sua competencia.

Ressaltamos que recentemente entramos em contato com

gestores de municipios que adotaram programas semelhantes ao do Estado, porem
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para as notas fiscais de servipo, e obtivemos a informagao que o programa trouxe 

pouco resultado no que se refere ao incremento da arrecadagao municipal, ja que 

alcanga majoritariamente os microempreendedores individuais, que por sua vez nao 

pertencem a uma modalidade empresarial com carater fiscal, e sim de inclusao 

social e previdenciaria, conforme o art. 18-E da Lei Complementar n° 123/2006.

Todavia, em que pese todo o exposto neste memorando, 

em momento oportuno a Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica 

analisara com a devida consideragao o projeto indicado pelo nobre vereador.

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protest© de estima e distinta

consideragao.

Atenciosamente,

MICHAEL^eAMPOS CUNHA 
Secretario Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica

MOISES HENRIQUE GATERA OLIVEIRA 
Diretor do Departamento de Receita Tributaria

Secretaria Municipal 
de Governo
2 7 JAN 2023

£
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Estado de Sfio Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 1126 A 2022

CAMARA MUNICtPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente, usuArio
ester

DATA/HORA 
23/t 1/2022 15:23:44

PROTOCOLO
3062/2022

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de enviar a esta Casa de Leis, um Projeto que vem de encontro com o 
incentive ao com^rcio local, aumento da arrecadafao municipal e promote da 
educapao fiscal em nossa cidade, conforme minuta em anexo. ___________

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR| 
Inclui'do no ^xp-diente Ordinaria;
Realizadot-m A&S/'wv!j
Despacho. ___

•v.<:

JUSTIFICATIVA
Sauln And/n les

Pro';

Justifico a presente indicate, tendo em vista que um projeto de in 
ao comdrcio local da cidade alem de ser uma forma de vaiorizar o 
empreendedor que investe em Cajamar, conscientiza os consumidores da 
importancia de requerer a nota fiscal e sensibiliza o cidadao para a funpao 
socioeconomica do tribute.

itivo junto

Plendirio Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de novembro de 2.022.
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Minuta de Projeto de Lei

“Institui o programa "Compra Mats 
Cajamar” de incentive ao comdrcio local, 
aumento da arrecadagSo municipal, 
promogao da educagao fiscal e dd outras 
providencias. ”

Art. 1° - Fica o Poder Executive Municipal instituir o programa “Compra Mais 
Cajamar” de incentive ao com6rcio no Smbito do Munidpio de Cajamar - SP 
com a finalidade de estimular a emissao de nota fiscal de compra e venda ou 
prestagSo de servigos do com6rcio em geral.

Art. 2° - O programa contemplar£ campanha de educagao fiscal, devendo 
abranger todos os setores da comunidade.

Art. 3° - O programa como forma de incentive, premiar6 o detentor da nota 
fiscal de compra, venda ou de prestagao de servigos no exerclcio corrente.

Art. 4° - Fica ao Poder Executive Municipal determinar o numero de premios, 
valores dos mesmos e quantidades de sorteios a se realizar.

Art. 5° - Somente as notas fiscais de compra, venda ou prestagao de servigos 
emitidas no exerclcio corrente poderao concorrer aos sorteios, com excegao 
das que ja tiverem sido premiadas.

Art. 6° - Os sorteios serao realizados atrav6s de sistema a ser definido pelo 
Poder Executive Municipal, presidido pelo Secreterio Municipal da Fazenda, 
com acompanhamento e fiscalizagSo de urn representante da Associag^o 
Comercial e Empresarial de Cajamar, e urn representante do Poder Legislative 
Municipal.

Art. 7° - O Poder Executive Municipal regulamentara no que couber a presente

r

lei.

DEpfr«T^FN;£voCN'c
-io

oez m
Plen£rio Ver Waldomiro dos Santos, 23 de novembro de 2022

AVIO COMAJO 
VEREADOR

PP-PART1DO PROGRESSISTA

■/-' / _____________
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AgenU* Adn'inist<]ativo

i£-513venida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000- Cajamar - Sao Paulo
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei trata da implantagao do programa de incentive ao 
comercio do com6rcio local visando o aumento de arrecadagSo de tributes 
atrav6s do estlmulo na exigencia de nota fiscal pelo contribuinte para 
posteriormente serem cadastradas em portal virtual e concorrerem aos premios 
que serao defmidos.

Com essa medida o municipio estar£ estimulando o aumento de arrecadapao, 
concentragao de gastos no comercio local, incentivando a emissSo de nota 
fiscal, promovendo a circulagSo de recursos atrav^s da valorizagSo do 
comercio, da industria e da prestagao de servigos, bem como promovendo a 
educag§o fiscal no §mbito municipal.

O projeto de incentivo junto ao comercio local da cidade al6m de ser uma forma 
de valorizar o empreendedor que investe em Cajamar, conscientiza os 
consumidores da import§ncia de requerer a nota fiscal e sensibiliza o cidadao 
para a fungao socioecondmica do tribute.

For outro lado, por informagdes colhidas, todos os muniefpios que 
desenvolveram programas semelhantes, tiveram aumento na arrecadagao, 
mostrando-se muito propfeio a implantagao desse programa em nossa cidade.

5

f

Plen^cio Ver Waldomiro dos Santos, 23 de novembro de 2022
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LEI N° 1.797 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

PUBLlLADO nc 
d.o.m “DISPOE SOBRE OS INCENTIVOS 

FISCAIS NO MUNICIPIO DE CAJAMAR, 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

Edifao ng.-_j50
|Data;J9/

BARB0S^ MACHADO, Prefeito do Municlpio de Cajamar 
tstado de Sao Paulo, no uso das atribuigoes legais, FAQO SABER 
Camara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Fica o Chefe do Poder Executive autorizado a conceder isencao 
ou redugao de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU
as empresas que vierem a se instalar no Municlpio de Cajamar, na forma prevista 
nssia Lei.

que a

Art. 1°

§1° A isengao ou redugao de que trata o caput deste artigo sera 
concedida pelo period© de 05 (cinco) anos, a contar do inlcio da atividade.

_ No caso Previsto no paragrafo anterior, os creditos tributaries
ficarao suspenses pelo prazo de 3 (tres) anos para que seja apurado o valor 
adicionado da empresa.

§3° Se no decurso do prazo de isengao ou redugao a empresa nao 
cumpnr o disposto no art. 2° desta Lei, devera efetuar o pagamento do IPTU 
as devidas atualizagbes monetarias.

Art. 2° Para fazer jus aos incentives de que trata esta iei deverao os 
mteressados:

§2°

com

^ ?ue exer?am ativldades empresariais, com excegao ao
Condomimo Empresarial que trata o inciso II deste artigo, apresentar valor 
adicionado anual, no Municlpio de Cajamar, de:

a) R$ 30.000.000,00 a R$ 40.000.000,00

b) R$ 40.000.000,01 a R$ 50.000.000,00

c) R$ 50.000.000,01 a R$ 60.000.000,00

d) R$ 60.000.000,oTa R$ 80.000.000,0(T

e) R$ 80.000.000,01 a R$ 100.000.000,00

f) Acima de R$ 100.000.000,01

50% - desconto

60% - desconto

70% - desconto

80% - desconto

90% - desconto

100% - isengao
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II- que constituem Condominio Empresarial que abrigam 
dependencias empresas, cuja somatoria do valor adicionado anual 
de Cajamar, seja de:

em suas 
no Municlpio

a) R$ 200.000.000,00 a R$ 300.000.000,00 60% - desconto

b) R$ 300.000.000,01 a R$ 400.000.000,00 70% - desconto
c) R$ 400.000.000,01 a R$ 500.000.000,00 80% - desconto
d) R$ 500.000.000,01 a R$ 600.000.000,00 90% - desconto

e) Acima de R$ 600.000.000,01 100% - isenpao

III - manter no seu quadro de funcionarios, o mmimo de 50% (cinquenta 
por cento) de trabalhadores residentes no Municlpio de Cajamar, computando-se 
os estagiarios, a partir do inicio das atividades.

§1° No caso de Condominio Empresarial, a apuragao do disposto no 
mciso III deste artigo se dara mediante a somatoria de todos os funcionarios das 
empresas estabelecidas no local.

Na impossibilidade de atingir o percentual de que trata o inciso III 
deste artigo, a interessada devera compensar a diferenga, mediante 
de curso de capacitagao profissional a moradores deste Municlpio 
regulamentada por Decreto.

§3° Os valores de que tratam os incisos I e II deste artigo serao 
corrigidos anualmente pelo IPCA/IBGE, contados da vigencia desta lei.

Art. 3 As empresas ja instaladas no Municipio que atingirem os valores 
adicionados dos incisos I e II, bem como o percentual de que trata o inciso III, 
todos do art. 2° desta Lei, sera concedido desconto ou isengao do Imposto Predial 
e Territorial Urbano - IPTU, se no periodo de 2.020 a 2.030 apresentarem 
aumento no Valor Adicionado - VA, da seguinte forma:

§2°
a promogao 

na forma a ser

I - 20% de desconto, se o aumento do VA for de 5% a 10% em relagao 
ao exercicio anterior;

II - 40% de desconto, se o aumento do VA for de 10,01% a 15% em 
relagao ao exercicio anterior;

III - 60% de desconto, se o aumento do VA for de 15,01% a 20% 
relagao ao exercicio anterior;
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IV - 80% de desconto, se o aumento do VA for de 20,01% a 25% em 
relagao ao exercicio anterior; e

V- 100% de isengao, se o aumento do VA for acima de 25,01% 
relagao ao exercicio anterior.

§1° O desconto sera aplicado no exercicio em que o aumento do Valor 
Adicionado integrar o orgamento do Municipio.

§2° Para calculo do aumento do valor adicionado de que trata o caput 
drPC/VIBG°EdeVer^ SGr dedUZid° ° Percentual ds inflagac do periodo de apuragao

§3 O disposto no caput deste artigo podera ser aplicado as empresas 
que vierem a se instalar no Municipio apos a data de vigencia desta Lei decorrido 
o prazo de que trata o §1° do art. 1°, ate 2030.

Art. 4° Excepcionalmente, as empresas ja instaladas no Municipio que 
atingirem os valores adicionados dos incisos I e II, bem como o percentual de que 
trata o inciso III, todos do art. 2° desta Lei e que possuam processes 
administrativos de incentivos fiscais pendentes de decisao e debitos de IPTU 
referentes a exercicios anteriores poderao requerer a redugao de 50% (cinquenta 
por cento) do IPTU retroativo e para os beneficios futures deverao observar os 
requisites previstos no art. 3° desta Lei, limitando-se o beneficio total em 15 
(quinze) anos.

em

Paragrafo unico. Para concessao da redugao de que trata o caput deste 
artigo, devera a interessada efetuar o pagamento do valor remanescente, que 
podera ser parcelado em ate 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas.

Art. 5° A analise dos documentos apresentados pelos interessados, 
bem como a emissao de parecer acerca da habiiitagao e concessao dos 
beneficios sera realizada por Comissao de Incentivos Fiscais, composta por no 
minimo 3 (tres) servidores Municipais designados pelo Chefe do Poder Executivo.

§1° A Comissao de Incentivos Fiscais podera a qualquer momento 
solicitar os documentos que entender necessarios a instrugao do processo 
administrative.

§2° A Comissao de Incentivos Fiscais podera realizar ou solicitar apoio 
de outras Secretarias Municipais para vistorias, pericias tecnicas, dentre outras 
providencias que se fizerem necessarias para subsidiar o parecer, o qual sera 
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo para decisao final.

f\ A
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, Art- 6° ° requerimento para a habilitagao aos beneficios sera efetuado
uma unica vez, devendo ser instruldo com todos os documentos necessarios a 
analise do cumprimento dos requisites dispostos nesta Lei.

§1° Deferida a habilitagao, sera emiitida Certidao de Habilitagao 
devidamente assmada pelo Chefe do Poder Executive.

§2° A empresa habilitada devera anualmente apresentar os documentos 
necessarios a comprovagao do cumprimento do art. 2° desta Lei.

.... , r . , ^*cam resguardados os direitos adquiridos das empresas que
ja tiveram defendos os beneficios fiscais previstos nas Leis municipal's anteriores.

§1^ As empresas que atendem os requisites dispostos no art. 2° desta 
Lei e estao em pleno gozo de incentivos fiscais concedidos com base nas 
legislagoes anteriores, poderao optar pelo enquadramento nesta.

Art. 7°

^ ^ •,§2J° Em Caso de op^° pe,os beneficios da presente Lei, devera ser

'• <,a,“L€i °
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 9° Revogam-se as disposi^oes-qr 
Prefeitura do Munidoi^77^^

m contrario.

r, era 18 de dezembro de 2019.

DANILiO b, £HAP0
'eTro Municipal

F"AReCTCrq DE LIMA 
Nja/FazendaSecretafio Munictpal

MARIO vMDRGE 
Secretario Municipa^e Des WQUEIRA

olviragntc • Economico

Registrada na Diretoria Tecnica L 
dezembro do ano de dois miRe^k 
Municipio.

'iptiva, aos dezoito dias do mes de 
ove, e publicada no L

___
OELHO DE JESUS STELLA

^Cm6a Leaislativa - Gahin^tp rfA

'/ar/o Oficial do

LUCIAI
Diretorie
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1
LEI N° 1.349 DE 26 DE OUTUBRO DE 2009.

“Autoriza o Poder Executive a realizar 
campanha de arrecadagao, atraves de 
sorteios de premios, como meio de auxiliar 
a fiscalizagao e melhorar a arrecadagao do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana 
providencias”

I

.
IPTU., e da outras

gS:S-'
• • '

DANIEL FERREIRA DA FONSECA, Prefeito do Municipio 
de Cajamar, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuigoes legais FAZ 
SABER que a Camara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

'UOV'

■'.ssU 
■ j 5®

Fica o Poder Executive autorizado a realizar sorteios 
de premios e isengoes, em favor dos contribuintes do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, nos termos desta Lei.

Art. 1°.
;
W

§1° - Os recursos necessaries a aquisigao dos premios a serem
sorteados provirao:

I - do Erario Municipal; ou

II - do setor privado, mediante doagao.

§2° - As isengoes serao concedidas as pessoas fisicas, pelo 
periodo de urn ano, e serao usufruidas no exercicio seguinte ao do sorteio, 
obedecendo as faixas abaixo:

10 (dez) carnes com valor do IPTU ate R$ 500,00 
(quinhentos reals);

I -

II- 10 (dez) carnes com valor do IPTU de R$ 500,01 
(quinhentos real's e urn centavo) a R$ 1.000,00 (hum mil 
reals); e

III- 10 (dez) carnes com valor do IPTU de R$ 1.000,01 (hum 
mil reais e urn centavo) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

§3° - Participarao automaticamente do sorteio os contribuintes
quanto ao 
ua, tanto 

e)c6ndig6e^

do IPTU, que nao tenham nenhum debito tributario pendente/^ 
imovel sorteado ou quanto a quaisquer outros imoveis $ 
relatives ao exercicio em curso quanto aos anteriores, naion 
serem estabelecidas por decreto. ' / /
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I
'll :;r Lei n° 1.349/09-fls.02II

:lfif ' Art. 2°. Nao participarao dos sorteios:

Mi
B I - os imoveis pertencentes ou locados por orgaos publicos;

iff m I! - o Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal;if ♦:':il-
III - os Vereadores;Sir

I PublicoTxViv IV - magistrados e membros do Ministerio 

Jurisdicionados na Vara Distrital de Cajamar;

r ;
f;'4i m

m; r V

V - os Diretores Municipais, ao Executivo Legislative e 

Judiciario;

VI - os membros da Comissao Organizadora da Campanha de 

Arrecadapao do IPTU, nomeada pelo Prefeito;

VII - as pessoas, imunes, isentas do pagamento do IPTU, ou 

que tiverem seus debitos remidos;e

VIII - as pessoas beneficiadas por incentives fiscais.

Pica criada a Comissao Organizadora da Campanha 
de Arrecadapao do IPTU, que tera por finalidade a pratica de todos os atos 
necessarios para efetivapao dos propositos desta Lei, a ser composta por 
servidores publicos da municipalidade, nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.

Art. 3°.

Pica criada a Comissao Fiscalizadora da Campanha 
de Arrecadapao do IPTU, a ser composta por representante da Coordenadoria 
do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de Cajamar e a convite do Poder 
Executivo, por membros indicados pela:

Art. 4°.

I - Associapao Comercial e Empresari,
II - Sociedade Civil; /

III - Imobiliarias; / |

IV - Ordem dos Advogados do BrasrH#" 

V- Associapao de Moradores.
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Lei n° 1.349/09-fls.03
.'•X:

i .-A.-J-fol m-i As despesas decorrentes com a execugao desta Lei, 
correrao por conta de dotagao orgamentaria propria, constante do orgamento 
vigente, suplementada se necessario.

Art. 5°.

i-MIMm:
Art. 6°. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 7°. Revogam-se as dispo^igoes em contrario.

Prefeitura do Municipio r, 26 de olrtubro de 2009.Caja

A

DANIEL FERREI

Prefeito MuiWpal
A FGTnSECA

;-K..

J :A^tgS By 
immipal

ELI
Diretj zenda

Conferida, numerada e n.
Publicada no Pago Mur/icipal 
Municipio de Cajamar, m^didnte afi 
do mes de outubro do anb dfe dois nil 3 rWe.

DePartament°. na forma regulamentar. 
do artigo 102 da Lei Organica do 

o nb Ibcal de.
no o TIO

<a$ a^costume, aos vinte e seis dias

l&YuMdvT-
LEONILDA fe 

Departamento Tec egislativo
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