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ESTADODESAO PAULO

MENSAGEM N° 004/2021
Cajamar/SP., 23 de fevereiro de 2021.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

DATA
24/02/2021

PROTOCOLO
326/2021

USUARiO
mart!'.?Senhor Presidente,

Jem a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciagao dessa egregia Camara Municipal, o incluso Projeto de 
Lei Complementar, cuja ementa dispoe sobre: “Acrescenta e altera dispositivos no 
artigo 355, da Lei Complementar n° 68, de 22 de dezembro de 2005, que trata 
do Codigo Tributario Municipal. ”

A propositura que ora submetemos a apreciagao dessa 
Edilidade, tem por objetivo acrescentar o inciso III ao artigo 355 da Lei Complementar 
n° 068, de 22 de dezembro de 2005 que trata do Codigo tributario Municipal, bem 
como alterar a redagao do paragrafo unico do mesmo artigo, possibilitando ao 
Municipio a adogao de medidas que tem se mostrado mais eficaz, levada a efeito por 
varios Municipios Paulistas, na cobranga de seus creditos tributaries, por meio de 
protesto extrajudicial de debitos tributaries e nao tributaries inscritos em Divida Ativa.

Saliente-se que, a adequagao supracitada no Codigo Tributario 
Municipal e o primeiro passo, vez que ha a necessidade da apreciagao dos Nobres 
Edis ao projeto de lei em tramitagao nessa Casa de Leis, pelo qual solicitamos a 
autorizagSo para encaminhar a protesto extrajudicial o credito da Fazenda Publica 
Municipal de qualquer natureza.

Destaque-se que o Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo 
ha muito tem recomendado ao Municipio a adogao de medidas, tal como a do 
protesto das Certidoes de Divida Ativa, vez que, se o contribuinte deixa de efetuar a 
quitagao dos debitos tributarios, cabe ao Municipio a adogao de meios eficazes 
destinados a promover o seu recebimento, podendo, na inercia de seu gestor, 
culminar em ato de improbidade administrativa.

Outrossim, cumpre observar que segundo posicionamento do 
STF em decisao proferida na ADI n° 5.153, “o protesto das Certidoes de Divida Ativa 
constitui mecanismo constitucional e legitimo, por ndo restringir de forma desproporcional 
quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, ndo constituir sangdo 
politica

Assim, diante das justificativas supracitadas em face da 
importancia da materia e que solicitamos a Vossa Excelencia e Nobre Edis que a 
propositura seja apreciada, nos termos da Lei Organica do Municipio.
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Sendo so o que apresenta para o momento, subscrevemo-nos, 
reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos protestos 
de elevada estima e distinta considerapao.

/

Cordialmente,

n\DANILO BARBOS^A MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidents da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 0 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

“Acrescenta e altera dispositivos no artigo 355, da 
Lei Complementar n° 68, de 22 de dezembro de 2005, 
que trata do Codigo Tributario Municipal. ”

Art.1° Pica acrescido o inciso III e alterada a redaipao do paragrafo 
unico do art. 355, da Lei Complementar n° 68, de 22 de dezembro de 2005, da 
seguinte forma:

“Art. 355.

Ill - por via extrajudicial - quando processada pelos Tabelionatos de 
Protestos de Titulos e/ou orgaos de Protegao ao Credito. (AC)

Paragrafo unico. As vias a que se refere este artigo sao 
independentes umas das outras, podendo a Fazenda Municipal 
quando do seu interesse, providenciar quaisquer cobrangas sem que 
haja quaisquer beneflcio de ordem” (NR)

/Art. 2° Esta Lei Complementar trara em vigor na data de sua
publicagao.

Prefeitura do Municlpiade Capniai<f23ide fevereiro de 2021.\
\\

DANIL/O BARBOSA MACHADO 
IPrefeitp^Munjpipal
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