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esterSenhor Presidente

Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciapao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de 
Lei, cujo teor versa sobre: “DISPOE SOBRE A RECUPERAQAO FISCAL NO 
MUNICIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

A presente propositura tem por objetivo a autorizagao 
dessa Casa de Leis, para que o Municipio possa promover a recuperagao 
fiscal dos creditos tributaries e nao tributarios.

Conforme se podera constatar na propositura em 
questao, num primeiro momento, busca-se reduzir o valor dos encargos 
moratorios em percentual escalonado em razao da quantidade de parcelas, 
dos creditos tributarios e nao tributarios, vencidos e nao pagos, inscritos na 
divida ativa do Municipio.

Ressalte-se, por oportuno, que beneficiar-se-ao mesmo 
aqueles discutidos judicialmente em agao proposta pelo sujeito passive ou em 
fase de execupao fiscal ja ajuizada, inclusive os saldos de creditos que tenham 
sido objeto de parcelamento anterior, nao cumpridos integralmente.

Cumpre esclarecer, que nao sera objeto a restituipao 
ou compensapao de importancia ja recolhida, nem se aplica aos casos em 
que ja houver sido garantida em juizo.

O referido Projeto de Lei tem como principal objetivo, 
reduzir a multa moratoria e juros de mora sobre a divida ativa tributaria 
dos contribuintes em debito com a Municipalidade, isto e, possibilitando 
aos contribuintes a regularizapao fiscal, em especial e principalmente, 
aqueles em condipoes de fragilidade economica decorrente da situapao 
pandemica dos ultimos anos.

Neste ponto o Projeto de Lei proposto nao afetara 
negativamente a arrecadapao da receita, posto que veicula norma 
incentivadora do aumento de arrecadapao, nao comprometendo as metas 
contidas na Lei de Diretrizes Orpamentarias.
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Diante do exposto, contando com a costumeira 
colaborapao dessa Casa de Leis, para com os assuntos de real interesse 
publico, solicitamos a Vossa Excelencia e Nobres Edis que a materia seja 
apreciada, em regime de urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do 
Municipio.

Sendo so o que apresenta para o momento, 
subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e Nobres 
Vereadores, nossos protestos de elevada estima e distinta consideragao.

Atenciosamenti
//

(/I

V
MACHADODANILO BARI

Prefeit^Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara Municipal de
CAJAMAR - SR.
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PROJETO DE LEI N° 028, DE 3 DE JUNHO DE 2022.

“DISPOE SOBRE A RECUPERAQAO 
FISCAL NO MUNICIPIO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”

Art. 1°
a recuperagao fiscal dos creditos tributaries e nao tributaries 
monetariamente e acrescidos de juros e multa de mora, vencidos ate 31 de dezembro 
de 2021, inscritos em Divida Ativa, atraves da concessao de parcelamento e 
reparcelamento, a ser page em parcelas mensais e consecutivas, da seguinte forma:

Fica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado a promover
atualizados

para pagamento parcelado de 1 (uma) a 24 (vinte e quatro) parcelas 
redugao de 100% do valor de juros e multa moratoria;

II - para pagamento parcelado de 25 (vinte e cinco) a 36 (trinta e seis) 
parcelas, redugao de 80% do valor de juros e multa moratoria;

III - para pagamento parcelado de 37 (trinta e sete) a 48 (quarenta e oito)
parcelas, redugao de 70% do valor de juros e multa moratoria;

IV - para pagamento parcelado de 49 (quarenta e nove) a 60 (sessenta)
parcelas, redugao de 50% do valor de juros e multa moratoria;

V - para pagamento parcelado de 61 (sessenta e urn) a 70 (setenta)
parcelas, redugao de 30% do valor de juros e multa moratoria;

VI - para pagamento parcelado de 71 (setenta e urn) a 85 (oitenta e cinco) 
parcelas, redugao de 20% (vinte por cento) do valor de juros e multa 
moratoria; e

VII - para pagamento parcelado de 86 (oitenta e seis) a 100 (cem) 
parcelas, sem qualquer redugao de juros e multa moratoria.

§ 1° O valor de cada parcela nao podera ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) 
para debitos de IPTU e de R$ 200,00 (duzentos reais) para demais debitos.

§ 2° Comprovado que o devedor nao tern condigdes de suportar o valor da 
parcela prevista no paragrafo anterior atraves de analise socioeconomica realizada 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o credito podera ser parcelado 
em ate 72 (setenta e duas) parcelas, com o valor minimo de R$ 32,90 (trinta e dois 
reais e noventa centavos).



T

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
| li'icluKJO iio €>:{j/:c>iente clajiessao Ordii'isria' 
1 (JGrdi^cjdh ciri Q^J..
' Despacho:.;

_/ 2

jAo (vc VjQasOotoo 'vvO.

Saulo Anderson ties

res/Jei/te

CAMARA ^UW.CtmL OF-CAiAr/.^
APRqVADO -------
^3i^sessa i votos favoraveis

contrariescom ) votos



uniclpio $e (^ajantar

ESTADO DE SAO PAULO

j)it 6uraei

Proieto de Lei n° 028/2022 - fls.2

Art. 2° Tratando-se de creditos cobrados judicialmente, o contribuinte fica 
obrigado a pagar o valor correspondente as despesas processuais e honorarios 
advocaticios em consonancia com o disposto no artigo 827 da Lei Federal n° 
13.105/2015.

Paragrafo unico. O valor correspondente as despesas processuais devera 
ser pago juntamente com a primeira parcela.

Art. 3° A adesao ao parcelamento previsto nesta Lei devera ocorrer com a 
assinatura do Termo de Confissao de Divida perante o Departamento de Receita 
Tributaria, a indicapao da forma de pagamento e a apresentapao dos seguintes 
documentos:

I - para o requerente pessoa juridica:

a) copias dos atos constitutivos e eventuais alterapoes registradas nos 
orgaos competentes;

b) comprovante de inscripao e situapao cadastral no Cadastre Nacional 
da Pessoa Juridica - CNPJ;

c) copia do documento de identidade com foto e o numero do CPF do 
representante legal da pessoa juridica.

II - para o requerente pessoa fisica:

a) copia do documento de identidade com foto e o numero do CPF;

b) comprovante de residencia.

§ 1° Outros documentos necessarios a demonstrar a condipao de 
contribuinte poderao ser solicitados pelo Departamento de Receita Tributaria.

§ 2° A adesao ao parcelamento podera ser realizada mediante procurapao.

§ 3° O procedimento previsto neste artigo podera ser realizado por meio 
eletronico, em ferramenta a ser disponibilizada pela Prefeitura de Cajamar.

Art. 4° O vencimento da primeira parcela ou da parcela unica dar-se-a em 
ate tres dias uteis contados da data da formalizapao do acordo, e as demais no mesmo 
dia dos meses subsequentes.

Paragrafo unico. Na hipotese da data de vencimento coincidir com dia que 
nao seja util, o prazo sera automaticamente prorrogado para o dia util imediatamente 
seguinte.
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Art. 5° O nao pagamento da parcela na data fixada acarretara na 
incidencia de corregao monetaria, juros e multa de mora, de acordo com a legislagao 
aplicavel.

Art. 6° O nao pagamento de duas parcelas consecutivas, ou de tres 
alternadas, acarretara na imediata rescisao do termo de parcelamento, com o 
vencimento antecipado das parcelas vincendas.

§ 1° Na hipotese prevista no caput deste artigo, serao excluidos os 
descontos concedidos conforme os incisos I a VI do art. 1°, retornando o valor original 
do debito, com o abatimento dos valores pagos.

§ 2° Com o vencimento antecipado do debito, podera ser realizada a sua 
cobranga judicial, independentemente de previa notificagao do contribuinte.

Art. 7° A adesao ao parcelamento previsto no art. 1° impoe ao sujeito 
passive a aceitagao plena e irretratavel de todas as condigoes estabelecidas nesta Lei, 
e constitui confissao irrevogavel e irretratavel da divida relativa aos debitos nele 
incluidos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do credito 
correspondente, produzindo os efeitos previstos no paragrafo unico, do art. 174, do 
Codigo Tributario Nacional e no inciso VI do art. 202, do Codigo Civil.

Paragrafo unico. No ato de formalizagao do acordo de parcelamento 
administrative de debitos, o 3tjeito passive dar-se-a por citado em eventuais agoes de 
execugao fiscal existentes relativas aos debitos constituidos.

Esta lei nao autoriza a restituigao ou compensagao de importanciaArt. 8°
ja recolhida.

Os beneficios previstos nos incisos I a VI do art. 1° nao se aplicam:Art. 9°

as devolugoes de valores ao Erario Publico efetuados por agentes 
politicos;

I -

aos debitos em cobranga judicial com qualquer forma de garantia em 
julzo.

II -

Art. 10. Pica autorizada a Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao 
Estrategica a efetuar o cancelamento dos valores prescritos inscritos em Divida Ativa.

§ 1° O cancelamento do disposto no caput deste artigo devera ser precedido 
de verificagao de inexistencia de causas suspensivas ou interruptivas do prazo 
prescricional pelas Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica e Secretaria 
Municipal de Justiga.
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§ 2° O Departamento de Receita Tributaria devera promover o controle de 
todos os registros cancelados em sistema eletronico.

Art. 11. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Justipa a analisar e 
requerer a extinpao das apoes de Execupao Fiscal, nos casos atingidos pelo art. 10 
desta Lei.

Art. 12. Os procedimentos previstos nesta Lei poderao ser disciplinados por 
atos complementares da Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica e da 
Secretaria Municipal de Justipa.

Art. 13. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicapao.

Paragrafo unico. Os beneficios de que tratam os incisos I a VI do art. 1° 
terao vigencia ate 23 de dezembro de 2.022.

Art. 14. Revogam-se as disposipoes em contrario, em especial a Lei n°
1.845/2021.

de iunho de 2022.Prefeitura do Municlpio de Cajs
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