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USUAPiO
marthaSenhor Presidente,

Tem a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciagao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de 
Lei, cujo teor versa sobre: “INSTITUI A RECUPERAQAO FISCAL 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 tributaries

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, 
contados de 22 de margo de 2021 a 30 de junho de 2021, dos creditos 
tributaries e nao tributaries, vencidos e nao pagos, inscritos ou nao 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 execugao 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 restituigao 
ou compensagao de importancia ja recolhida, nem se aplica aos casos em 
que ja houver sido depositada ou 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 
inadimplentes a quitagao fiscal.

Neste ponto o Projeto de Lei proposto nao afetara 
negativamente a arrecadag^o da receita, posto que veicula norma 
incentivadora do aumento de arrecadagao.
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ESTADO DE SAO PAULO

PROJETO DE LEI N° DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

“INSTITUl A RECUPERAQAO FISCAL NO 
MUNICIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.”

i»

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executive Municipal autorizado a promover 
a recuperagao fiscal dos creditos tributarios e nao tributarios 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:

i .

I- 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 beneflcios previstos nos incisos I a V deste artigo estao 
condicionados a regularidade da situagao fiscal do contribuinte perante o Municipio de 
Cajamar, no exerdcio vigente.

§ 2° O valor de cada parcela nao podera ser inferior a R$ 100,00 (cem 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 an£lise 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).
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ESTADO DE SAO PAULO

ieUura e

Proieto de Lei n° /2021 - fls.2

Art. 2° Tratando-se de creditos cobrados judicialmente, o contribuinte fica 
obrigado a pagan 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 com a 
assinatura do termo de confissao de divida perante a Divis^o de Divida Ativa, a 
indica^ao da forma de pagamento e a apresentag&o 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.

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

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

§ 3° 0 procedimento previsto neste artigo podera ser realizado por meio 
eletronico, em ferramenta a ser disponibilizada pela Prefeitura de Cajamar.

Art. 4° 0 vencimento da primeira parcela ou da parcela unica dar-se-a em
ate tres dias uteis contados da data da formalizagao do acordo, e as demais no mesmo 
dia dos meses subsequentes.

Paragrafo unico. Na hipbtese 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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Proieto de Lei n° /2021 - fls.3

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 exclufdos 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 pr6via 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 relative aos debitos nele 
incluidos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do credit© 
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 sujeito passive dar-se-a por citado em eventuais agoes de 
execugao fiscal existentes relativas aos debitos constituidos.

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

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

I- as devolugoes 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 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 Gerencias da Divisao de Divida Ativa e Divisao de Execugao Fiscal.

§ 2° A Divisao de Divida Ativa devera promover o controle de todos os 
registros cancelados em sistema eletronico.
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Proieto de Lei n° /2021 -fls.4

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 poder£ ser prorrogado a 
criterio da Administragao Municipal, mediante Decreto.

Art. 14. Revogam-se as disposigoes'erh contrario.

Prefeitura do Munidpio de/Jajsterar le fevereiro de 2021.

DANIbp BARBOSA MAV 
Prefeito Municipal

CHADO
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CAJAMAR
PREFEITURA

FAZENDA

RELATORIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTARIO -
FINANCEIRO

Conforme a Lei Complementar Federal n° 101 de 04 de maio de 2000, que 
estabelece normas de finan9as publicas voltadas para a responsabilidade na gestao 
fiscal e da outras providencias;

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14., no qual estabelece que a 
concessao ou amplia9ao de incentivo ou beneficio de natureza tributaria da qual 
decorra renuncia de receita, devera estar acompanhada de estimativa do impacto 
or9amentario financeiro no exercicio em que deva iniciar sua vigencia e nos seguintes 
e nos dois seguintes, atendendo ao dispositive da Lei de Diretrizes Or9amentarias e a 
pelo menos uma das exigencias da Lei de Respprisabilidade.Fiscal;

Trata-se de Projeto de Leij que autorfca p Poder Executivo Municipal a 
reduzir o valor dqs encargos mpfatofios etii ate 100% (cem por cento) para 
pagamentos efetuados em.^quota unica” no periodp.de 22 de mar?© de 2021 a 30 de 
junho de 2021, dos creditos .tributarios e nao. tnbutarips vencidos e nao pages, 
inscritos em divida ativa dp Municipio^mesmo que discutidos judicialmente em a?ao 
proposta pelo sujeito passive ou eni fase execupab fiscal ja ajuizada, inclusive os 
saldos de creditos que tenham sido objeto de parcelamento anterior, nao cumprido 
integralmente.:

O referidp Projeto de Lei tem como objetivo, reduzir a multa moratoria e juros 
de mora sobre a divida ativa de creditos tributdrios e nao tributarios dos contribuintes 
em debito com a Municipalidade.

O Projeto de Lei ora proposto nao afetara negativamente a arrecadapao da 
receita, posto que veicula norma de incentivo de arrecada9ao da arrecada?ao e preve 
vigencia somente dentro do exercicio fiscal de 2021, nao repercutindo nos demais 
exercicios subseqiientes.

Diante do exposto, declare que foram tomadas todas as providencias 
necessarias para que haja equilibrio orpamentario e financeiro.

Micfiael Campos Cunha 
Secretario Municipal da Fazenda

(11) 4446 - 7583 - PRA£A JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060


