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Senhor Presidente

Tem a presente por finalidade encaminhar a Vossa Excelencia, 
para a apreciagao dessa Egregia Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei 
Complementar que: “Disciplina a dagao em pagamento de bens imoveis prevista 
no inciso XI, do artigo 272, do Codigo Tributario Municipal, revoga disposigoes 
em contrario e da outras providencias. ”

A presente propositura versa sobre o aperfeigoamento da 
sistematica de pagamento dos debitos de natureza tributaria inscritos em divida ativa 
mediante dagao de bem imovel conforme permissive legal contido no artigo 156, 
inciso XI do Codigo Tributario Nacional, abarcado pelo artigo 272, inciso XI, do 
Codigo Tributario Municipal, ate entao disciplinado pela Lei Municipal n° 1.091/2003 
alterada pela Lei n° 1.227/06.

Enfatizamos que a pretensao integra urn conjunto de agoes 
coordenadas a serem adotadas pelo Executive Municipal objetivando a eficacia na 
recuperagao fiscal de creditos inscritos em divida ativa, a fim de promover a justiga 
fiscal, fortalecendo o Erario para consecugao de servigos e obras publicas 
necessarias para o desenvolvimento economico e social do Municlpio de Cajamar.

A proposta, se aprovada, permitira a Administragao Publica 
analise de indicadores diversos quando da avaliagao de conveniencia e oportunidade 
no recebimento de bem imovel como pagamento de credito tributario, dentre os 
quais, destacamos: o valor historico, ambiental, cultural, artlstico, turlstico ou 
paisagistico do bem; o historico fiscal, a situagao economica e a existencia de outros 
bens do devedor capazes de garantir o adimplemento do debito; e eficiencia 
administrativa considerando a probabilidade de exito e o tempo medio da cobranga 
judicial, bem como a economicidade com a aceitagao do bem.

Importante destacar que nao serao aceitos os imoveis que nao 
atendam aos criterios de necessidade, utilidade publica e conveniencia, sendo tal 
aferigao realizada por Comissao especlfica para Dagao em Pagamento a ser 
composta por colegiado de servidores municipais integrantes das areas relacionadas 
aos diversos indicadores ora propostos.
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Deste modo, revela-se absolutamente necessaria a apreciagao 
da presente propositura pelo Legislative Municipal possibilitando o Executive 
Municipal o fortalecimento do Erario em observancia ao interesse publico, e pelas 
consideragoes aqui introduzidas, e que encaminho a presente propositura, 
esperando seja a mesma apreciada e aprovada na integra.

Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos aos 
nobres Vereadores que deliberem sobre o projeto em tela, em regime de urgencia, 
nos termos do art. 66 da Lei Organica do Municipio.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao desse 
Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e 
Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta consideragao.

Cordialmente.

asmBOSA MACHADO 
Pnef^itp Municipal

D.

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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o 0 4: , DE 18 DE MARQO DE 2022.PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N

“DISCIPLINA A DAgAO EM PAGAMENTO 
DE BENS IMOVEIS PREVISTA NO INCISO 
XI, DO ARTIGO 272, DO CODIGO 
TRIBUTARIO MUNICIPAL, REVOGA 
DISPOSigOES EM CONTRARIO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.”

Art. 1° Os creditos tributarios inscritos na Dlvida Ativa do Municipio 
de Cajamar poderao ser extintos pelo devedor, pessoa fisica ou juridica, parcial ou 
integralmente, mediante dagao em pagamento de bem imovel situado neste 
Municipio, a qual so se aperfeigoara apos a aceitagao expressa do Chefe do 
Executive Municipal, observados o interesse publico, a conveniencia administrativa 
e os criterios dispostos nesta Lei Complementar.

Paragrafo unico. Quando o credito for objeto de execugao fiscal, a 
proposta de dagao em pagamento podera ser formalizada em qualquer fase 
processual, ressalvados o interesse da Administragao de apreciar o requerimento.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei Complementar, so serao admitidos 
imoveis comprovadamente livres e desembaragados de quaisquer onus ou dividas, 
exceto aquelas apontadas junto ao Municipio de Cajamar, ou imoveis declarados 
de utilidade publica, e cujo valor, apurado em regular avaliagao, seja compativel 
com o montante de credito tributario que se pretenda extinguir.

Paragrafo unico. A dagao em pagamento podera ser formalizada 
atraves de imovel de terceiro, em beneficio do devedor, desde que este intervenha 
como anuente, nos termos da legislagao nacional vigente.

Art. 3° O procedimento destinado a formalizagao da dagao em 
pagamento compreendera as seguintes etapas, sucessivamente:

I - avaliagao administrativa do imovel;

II - analise do interesse e da viabilidade da aceitagao do imovel pelo
Municipio;

III - decisao do Chefe do Executive, frente a sua discricionariedade;

IV - lavratura da escritura de dagao em pagamento, que acarretara a 
extingao do credito tributario e consequentemente de eventuais agoes, execugoes 
e embargos relacionados ao credito tributario que se pretenda extinguir.
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Art. 4° O devedor ou terceiro interessado em extinguir credito 
tributario municipal mediante dagao em pagamento, devera formalizar 
requerimento junto ao Chefe do Executive Municipal, contendo, necessariamente, 
a indicagao pormenorizada do credito tributario objeto do pedido, bem como a 
localizagao, dimensoes e confrontagoes do imovel oferecido, juntamente com a 
matncula do imovel ou copia autenticada do titulo de propriedade.

§ 1° O requerimento devera ainda ser instruido com o Contrato ou 
Estatuto Social e suas alteragoes, no caso de pessoa juridica, ou document© de 
identificagao da pessoa fisica, alem da Procuragao e de document© do procurador, 
conforme o caso.

§ 2° A criterio da Administragao Municipal, poderao ser exigidos 
quaisquer outros documentos ou certidoes com o objetivo de comprovar o 
desembarago sobre o imovel objeto da dagao em pagamento.

§ 3° Ficam pessoalmente responsaveis o devedor e o terceiro 
interessado, por eventuais onus incidentes sobre o imovel, inerentes ao periodo 
anterior a efetivagao da dagao em pagamento.

§ 4° Em caso de eventual discussao judicial em que houver 
responsabilizagao da municipalidade decorrente do imovel recebido, nos termos 
desta Lei, por fato ocorrido antes da efetivagao da dagao em pagamento, sera 
exigido o direito de eviegao contra o devedor e/ou terceiro interessado.

§ 5° Se o credito tributario que se pretenda extinguir for objeto de 
discussao em process© judicial ou administrative promovido pelo devedor, este 
devera apresentar declaragao de ciencia de que o deferimento de seu pedido de 
dagao em pagamento importara, ao final, no reconhecimento da divida e na 
extingao do respective process©, hipotese em que o devedor renunciara, de modo 
irretratavel, ao direito de discutir a origem, o valor ou a validade do credito tributario 
reconhecido.

§ 6° Se o credito for objeto de execugao fiscal movida pela Fazenda 
Publica Municipal o deferimento do pedido de dagao em pagamento igualmente 
importara no reconhecimento da divida exequenda e na renuncia ao direito de 
discutir sua origem, valor ou validade.

§ 7° Os debitos judiciais relatives as custas, despesas processuais e 
honorarios de sucumbencia, deverao ser recolhidos pelo devedor nos autos dos 
processes judiciais a que se refiram, antes da lavratura da Escritura, sendo 
condicionante para tanto.
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Art. 5° Uma vez protocolado o requerimento mencionado no art. 4° 
desta Lei Complementar deverao ser tomadas as seguintes providencias:

I - a Secretaria Municipal de Justiga devera requerer, em juizo, a 
suspensao dos feitos que envolvam o credito indicado pelo devedor, pelo prazo de 
60 (sessenta) dias, prorrogaveis se houver fundada necessidade, desde que este 
ato nao acarrete prejuizos processuais ao Municipio;

II - os orgaos competentes informarao sobre a existencia de debitos 
tributarios relacionados ao imovel oferecido pelo devedor, inclusive os referentes a 
contribuigoes de melhoria, Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana 
- IPTU e Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos, a qualquer titulo, por ato 
oneroso, de bens imoveis e direitos a eles relatives - ITBI.

Art. 6° O imovel oferecido pelo devedor sera avaliado por Comissao 
de Dagao em Pagamento, a ser regulada pelo Chefe do Executive, inclusive para 
fins de definigao de valor de mercado, nos termos do art. 357 do Codigo Civil.

§ 1° Na apreciagao da conveniencia e da oportunidade da dagao em 
pagamento serao considerados, dentre outros, os seguintes fatores:

I - utilidade do bem imovel para os orgaos da Administragao Direta ou
Indireta;

II - viabilidade economica da aceitagao do imovel, em face dos custos 
estimados para sua adaptagao ao uso publico;

III - compatibilidade entre o valor do imovel e o montante do credito 
tributario que se pretenda extinguir.

IV - o valor historico, ambiental, cultural, artistico, turistico ou
paisagistico do bem;

V - o historico fiscal, a situagao economica e a existencia de outros 
bens do devedor capazes de garantir o adimplemento do debito;

VI - a eficiencia administrativa considerando a probabilidade de exito 
e o tempo medio da cobranga judicial, bem como a economicidade com a 
aceitagao da proposta.

§ 2° A avaliagao podera ser acompanhada de Laudo Pericial, 
passando esse a ser submetido a analise de viabilidade economica conforme 
disposto no §1° deste artigo.
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§ 3° A Comissao de Dagao em Pagamento podera realizar ou 
solicitar apoio de outras Secretarias Municipals para vistorias, pericias tecnicas, 
dentre outras providencias que se fizerem necessarias para subsidiar o parecer 
quanto a avaliagao e recebimento do bem, o qual sera encaminhado ao Chefe do 
Poder Executive para decisao.

Art. 7° Nao serao aceitos os imoveis que nao atendam aos criterios 
de necessidade, utilidade publica e conveniencia, a serem aferidos pela 
Administragao Publica.

§ 1° A Administragao Publica indicara a destinagao do imovel a ser 
recebido, seja a fungao publica ou a alienagao.

§ 2° Caso o imovel seja destinado a alienagao, sera recebido como
bem desafetado.

§ 3° Caso seja dada destinagao publica ao imovel desafetado em 
sua origem, este tera sua natureza modificada, a partir do memento de sua nova 
destinagao.

Art. 8° Uma vez concluida a avaliagao mencionada no artigo 6°, o 
devedor sera notificado para manifestar sua concordancia com o valor apurado, no 
prazo de 05 (cinco) dias.

§ 1° O imovel nao podera ser aceito por valor superior ao da 
avaliagao efetuada pela Administragao Municipal.

§ 2° Na hipotese do valor do imovel ser superior ao valor do credito 
tributario, o devedor devera renunciar o valor excedente do imovel em relagao ao 
debito a ser extinto com a dagao, ou apresentar, no mesmo ato, novos creditos 
tributaries ja constituidos para fazer frente a dagao.

Art. 9° Se o devedor concordar com o valor apurado na avaliagao do 
imovel, o Chefe do Executive Municipal decidira o requerimento de dagao em 
pagamento para extingao do credito tributario.

Paragrafo unico. A Secretaria Municipal de Justiga devera ser 
prontamente informada da decisao, qualquer que seja o seu teor, para tomar as 
providencias cabiveis no ambito de sua competencia.

Art. 10. Deferido o requerimento, devera ser providenciada a 
Lavratura da Escritura de dagao em pagamento, arcando o devedor com as 
despesas e tributes incidentes na operagao.

C
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Paragrafo unico. Por ocasiao da lavratura da escritura, devera o 
contribuinte apresentar todos os documentos e certidoes indispensavel ao 
aperfeigoamento do ato, inclusive os comprovantes de recolhimento dos encargos 
decorrentes de eventuais execugoes fiscais e a prova da extingao de agoes 
porventura movidas contra o Municipio de Cajamar, cujos objetos estejam 
relacionados ao credito tributario que se pretenda extinguir, sob pena de 
invalidagao da dagao em pagamento.

Art. H.Depois de formalizado o registro da escritura de dagao em 
pagamento, sera providenciada, concomitantemente, a extingao da obrigagao 
tributaria e a respectiva baixa na divida ativa, nos limites do valor do imovel dado 
em pagamento pelo devedor.

§ 1° A Secretaria Municipal da Fazenda adotara as providencias 
necessarias no ambito de sua competencia, remetendo, quando o caso, a 
Secretaria Municipal de Justiga para providencias complementares.

§ 2° Se houver debito remanescente, devera ser emitida guia de 
recolhimento com prazo de 30 (trinta) dias a contar da lavratura da escritura.

Art. 12. Nos termos dos incisos VIII e IX do art.23 da Lei Organica 
Municipal, fica o Poder Executive autorizado a alienar, a titulo oneroso, os bens 
imoveis nao afetados, recebidos nos termos desta Lei Complementar, observado o 
criterio da razoabilidade e vantajosidade, independente de autorizagao legislativa 
especifica.

Paragrafo unico. O valor da alienagao dos bens, na forma deste 
artigo, nao podera ser inferior ao credito original extinto acrescido de corregao 
monetaria.

Art. 13.0 devedor e o terceiro interessado responderao pela eviegao 
nos termos artigo 359 do Codigo Civil.

Art. 14.0 Poder Executive, no prazo de ate 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data de publicagao desta Lei Complementar, no que couber, 
regulamentara os procedimentos relatives a aceitagao do imovel, a Comissao de 
Dagao em Pagamento e a alienagao de bens.

Art. 15. As despesas decorrentes da execugao desta Lei 
Complementar correrao por conta das dotagoes orgamentarias proprias, 
suplementadas se necessario.

Art. 16.Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua
publicagao.
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Art. 17. Revogam-se as disposigoes em contrario, em especial a Lei
, de 16 de novembro de 2.006.n° 1.091, de 01 de outubro de 2003 e a Lei n°

18 de margo de 2022.Prefeitura do Municipio d
A

SA MACHADODANILO
Prefeitoiyiumcipi


