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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 025/2021, de sua autoria, encaminhamos copia da Lei 
n° 1.845, de 11 de margo de 2021, pela qual essa Edilidade autorizou a 

recuperagao fiscal dos creditos tributaries e nao tributaries inscritos em Divida Ativa, 

por meio da concessao de parcelamento e reparcelamento, a partir de 22 de margo 

ate 30 de junho de 2021.

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

Atenciosamente,

rs./ r-

c
DAINILO BARBOSA MACHADO

✓ / a\ /

Prefeito Municipal
V

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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LEI N° 1.845 DE 11 DE MAR^O DE 2021.
PUBUCADO NO 

D.O.M
Edigao ng: ^30 

Data: ^_J03_Jo2oJJ

“INSTITUI A RECUPERAQAO FISCAL NO 
MUNICIPIO E DA 
PROVIDENCIAS.”

OUTRAS

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Municipio de Cajamar, 
Estado de Sao Paulo, no uso das atribuigoes legais, FAQO SABER que a Camara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° Pica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado a 
promover a recuperagao fiscal dos creditos tributarios e nao tributaries inscritos em 
Divida Ativa, atraves da concessao de parcelamento e reparcelamento, a ser pago 
em parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente e acrescidas de 
juros e multa de mora, da seguinte forma:

em parcela unica, com 100% (cem por cento) de desconto de juros 
e multa de mora;

II - em ate 03 (tres) parcelas, com 90% (noventa por cento) de
desconto de juros e multa de mora;

III - de 04 (quatro) a 08 (oito) parcelas, com 80% (oitenta por cento) de
desconto de juros e multa de mora;

IV - de 09 (nove) a 12 (doze) parcelas, com 60% (sessenta por cento)
de desconto de juros e multa de mora;

V - de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) parcelas, com 40% (quarenta por
cento) de desconto de juros e multa de mora;

VI - em ate 72 (setenta e duas) parcelas, sem desconto.

§ 1° Os beneficios previstos nos incisos I a V deste artigo estao 
condicionados a regularidade da situagao fiscal do contribuinte perante o Municipio 
de Cajamar, no exercicio vigente.

§ 2° O valor de cada parcela nao podera ser inferior a R$ 100,00 feem 
reais) para pessoa fisica e de R$ 200,00 (duzentos reais) para pessoa juridica.

§ 3° Comprovado que o devedor nao tern condigoes 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 
(tnnta e dois reais e noventa centavos). ’ <
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Art. 2° Tratando-se de creditos cobrados judicialmente, o contribuinte 
fica obrigado a pagar o valor correspondente as custas processuais e honorarios 
advocaticios, no percentual de 10% (dez por cento).

§ 1° O valor correspondente as custas processuais devera ser pago 
juntamente com a primeira parcela.

§ 2° Os honorarios advocaticios deverao ser incluidos nas cinco primeiras 
parcelas do acordo.

Art. 3° A adesao ao parcelamento previsto nesta Lei devera ocorrer 
assinatura do termo de confissao de divida perante a Divisao de Divida Ativa, 

a mdicagao da forma de pagamento e a apresentagao dos seguintes documentos:

I - para o requerente pessoa juridica:

a) copias dos atos constitutivos e eventuais alteragoes registrados nos 
orgaos competentes;

b) comprovante de inscrigao e situagao cadastral no Cadastro 
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.

com a

§ 1° Outros documentos necessarios a demonstrar a condigao de 
contribuinte poderao ser solicitados pela Divisao de Divida Ativa.

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

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

Art. 4° O vencimento da primeira parcela ou da parcela unica dar-se-a 
ate tres dias uteis contados da data da formalizagao 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.

em
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Art. 5° O nao pagamento da parcela na data frxada acarretara na 
incidencia de correpao monetaria, juros e multa de mora, de acordo com a legislacao 
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 V do art. 1°, retornando o valor 
original do debito, com o abatimento dos valores pages.

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

Art 70 A adesao ao parcelamento previsto no art. 1° impoe ao sujeito 
passive a aceitapao plena e irretratavel de todas as condipoes estabelecidas nesta 
Lei, e constitui confissao irrevogavel e irretratavel da divida relativa aos debitos nele 
mcluidos, com reconhecimento express© 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 Cbdigo Civil.

Paragrafo unico. No ato de formalizapao do acordo de parcelamento 
admimstrativo de debitos, o sujeito passive dar-se-a por citado em eventuais apoes 
de execupao fiscal existentes relativas aos debitos constituidos.

Art. 8° Esta lei nao autoriza 
importancia ja recolhida.

Art. 9° Os beneficios previstos nos incisos I a V do art. 1°

a restituipao ou compensapao de

nao seaplicam:

I- as devolupdes de valores ao erario publico efetuados por agentes 
politicos;

II - aos debitos em cobranga judicial com bens penhorados ou qualquer 
outra forma de garantia em juizo.

Art. 10. Fica autorizada a Secretaria Municipal da Fazenda a efetuar 0 
cancelamento dos valores prescritos inscritos em Divida Ativa.

§ 1° O cancelamento do disposto no caput deste artigo devera ser 
precedido de verificapao de inexistencia de causas suspensivas ou interruptivas do 
prazo prescricional pelas Gerencias da Divisao de Divida Ativa e Divisao de 
Execupao Fiscal.
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§ 2° A Divisao de Divida Ativa devera promover o controie de todos os 
registros cancelados em sistema eletronico.

Art. 11. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Justiga a requerer a 
extingao das agoes de execugao 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 da Fazenda e da Secretaria 
Municipal de Justiga.

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

§1° Os beneficios de que tratam os incisos I a V do art. 1° terao vigencia 
entre os dias 22 de margo a 30 de junho de 2021.

§2° O prazo estabelecido no paragrafo anterior podera ser prorrogado a 
criterio da Administragao Municipal, mediante Decreto.

Art. 14. Revogam-se as disposigbes em^cgntrario.

Prefeitura do Municipio 6e^Ca\ mar^o de 2021.

\

v

DANILQ BARBOS 
Prefeito Mu

IACHADO
icipal

MICHAEL^CAMPOS CUNHA 
Secretario Municipal da Fazenda

Registrada no Departamento Tecnici 
Municipio.

lativo e publicada no Diario Oficial do

fia Coelho de Jesus Stella 
ento Tecnico Legislative)

Lucia
Qi
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 025 / 2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Daniio Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, se existe previsao de enviar a esta Casa de Leis, 
um Projeto de Lei concedendo anistia de Juros, multas e o parcelamento de 
debitos de IPTU, ISS e Taxas Municipais.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista considerando o 
anseio de diversos contribuintes em regularizar suas situagoes fiscais junto a 
municipalidade

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 25 de Janeiro de 2.021.

SAULO AN RODRIGUES
O

V'

CAMARA MUN'JJIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO 
170/2021

V
DATA

29/01/2021
USIi A
m.-.u f'i •

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Vereadora
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Saulo Andi
Preside pie


