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Oficio n° 435/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Jacarei, 24 de setembro de 2019.

PROTOCOLO N° 111 5T 'PO:

DATAgELfiA.s5ife
CAMARA MUN!CipAL DE JACAREi

Encaminho   anexo,    Projeto   de    Lei    n°   24/2019,    para    apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  24/2019 -Altera  a  Lei  n° 4.997,  de  28  de  setembro  de

2006, que concede o parcelamento das dividas,  altera a Lei n° 4.545, de  18 de dezembro

de 2001,  que autoriza o  Poder Executivo a  nao ajuizar execueao fiscal de credito tributario

e  nao  tributario,  concede  remissao  dos  cfeditos  tributarios  referentes  a  Contribuigao  de

Melhoria,  autoriza  o  protesto  extrajudicial,  disp6e  sobre  a  revogagao  da  Lei  n°  4.892,  de

15  de julho  de  2005,  que  institui  o  Plano  Comunifario  Municipal  de  Melhoramentos,  e  da

outras providencias.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

`1.-..-=`

E DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei

Prape dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone.  (12)  3955-9111  -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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PROJETO DE  LEI  N° 24,  DE 24 DE SETEMBRO DE

Altera a  Lei  n° 4.997,  de 28 de setembro de 2006,  que concede o

parcelamento   das   dividas,      altera   a   Lei   n°   4.545,   de   18   de

dezembro  de 2001,  que  autoriza  o  Poder Executivo  a  nao  ajuizar

execugao   fiscal   de   ctedjto   tributario   e   nao   tributario,   concede

remissao   dos   cfeditos  tributanos   referentes   a   Contribui?ao   de

Melhoria,     autoriza    o    protesto    extrajudicial,    disp6e    sobre    a

revogagao  da  Lei  n°  4.892,  de  15  de julho  de  2005,  que  institui  o

Plano   Comunitario   Municipal   de   Melhoramentos,   e   da   outras

providencias.

0  Prefeito  do  Municipio  de  Jacarei,  no  uso  de  suas  atribuig6es  que  lhe  sao

conferidas  por  Lei,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a

seguinte  Lei:

Art.   1° A  Lei  n°  4.997,  de  28  de  setembro  de  2006,   passa  a  vigorar  com  os

seguintes acfescimos e altera?6es:

"Art.   4°   0   parcelamento   podera   abranger   integral   ou   parcialmente   os

debitos   do   contribuinte  junto   ao   Municipio   vencidos   ate   o   dltimo  dia   dtil   do   exercicio

anterior ao  pedido.

Vll  -lTBl.

(...)

Art.10.  0 valor minimo das parcelas sera  regulamentado par ato do  Poder

Executivo.

Art     11.   Podera   ser   solicitado   parcelamento   distinto   de   outros   ja   em

andamento,   ou   reparcelamento  total   ou   parcial   do   saldo   remanescente   da  divida  ja

parcelada.
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Pafagrafo    unico.    0    reparcelamento    sera    autorizado    desde   que    os

parcelamentos vigentes estejam sendo regularmente cumpridos nos termos acordados.

Art.12.  No caso de  revogagao de  parcelamento  pactuado  nos termos das

leis anteriores, os debitos poderao ser parcelados de conformidade com esta Let."

Art.  20 A  Lei  n°  4.545,  de   18  de  dezembro  de  2001,  passa  a  vigorar  com  os

seguintes acrescimos e alterae6es:

"Art.1° Fica  a  Procuradoria Geral  do  Municipio autorizada a  nao ajuizar e a

desistir  de  ae6es  ou  execug6es  fiscais  de  debitos  tributarios  e  nao  tributarios  cujos

valores  consolidados  sejam   iguais  ou   inferiores  a   15  VRM`s  (Valor  de   Refefencia  do

Municipio),  sem  renunciar ao cfedito e sem  prejuizo da  manuteneao da  sua  cobranea  no

ambito administrativo  ou outra forma regular.

(...)

§  3° A desistencia  das  execue6es  fiscais  prevista  no  capuf independe  de

pagamento  de  honofarios  advocaticios  pelo  devedor.   No  caso  das  execug6es  fiscais

embargadas, a desistencia dependera de concordancia expressa do executado nos autos

quanto a extingao sem  quaisquer Onus  para o Municipio.

Art.   2-A   Fica   a   Poder   Executivo,   por   meio   da   Procuradoria   Geral   do

Municipio,  independente  de  notificagao  pfevia do  devedor  pelo  Poder  Publico,  e  a  partir

de  2  (dois)  anos  ap6s  a  inscri9ao  do  debito  em  divida  ativa,  autorizado  a  submeter  a

protesto  extrajudicial  as  certid6es  de  dMda  ativa  de  cteditos tributarios  e  nao  tributarios

do   Municipio   de   Jacarei   e   a   inscrever   o   nome   do   devedor  em   qualquer   cadastro

informativo de inadimplencia,  pdblico ou  privado,  de prote9ao ao cr6dito.

Pafagrafo   dnico.   0   protesto  extrajudicial   nao   impede   o  ajuizamento  ou

prosseguimento da aeao de execu¢ao."

Art.  30  A  Lei  n°  4.540,  de   18  de  dezembro  de  2001,   passa  a  vigorar  com  a

seguinte acrescimo:

"Art.  20
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§  40  -  Em  caso  de  pessoa  juridica,  a  remissao  podefa  ser  concedida  a

entidades   que   comprovem   sua   finalidade   nao   lucrativa   e   incapacidade   econ6mico-

financeira,  mediante apresentagao e analise de seus demonstrativos financeiros."

Art.  40  Fica  o  Poder  Executivo  do  Municipio  de  Jacarei  autorizado  a  conceder

remissao dos  valores  referentes  a  cteditos tributarios  de  contribuieao de  melhoria  constituidos

ate 31  de dezembro de 2018,  dos im6vels localizados em todo o seu territ6rio, vencidos ou  nao,

com valores atualizados monetariamente.

Paragrafo dnico.  0 beneficio desta Lei alcan?a,  inclusive,  os debitos inscritos em

Divida Ativa,  ajuizados ou  nao.

Art.     5°    As    despesas    decorrentes    desta    Lei    correrao     pelas    dotag6es

ongamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  60  Para  compensar  a  remissao  disposta  no  art.  4°,  fica  o  Chefe  do  Poder

Executivo  autorizado  a  utilizar o  valor de  R$110.035,52  (cento  e  dez  mil,  trinta  e  cinco  reais  e

cinquenta e dois centavos) da seguinte dotaeao ongamentaria:

-    02.10.05.15.451.0006.1068.4.4.90.61.00    -   desapropriag6es    e    compra    de

areas.

Art.   70   Esta   lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,   revogadas   as

disposig6es  em  contrario,  notadamente  a  Lei  n° 4.892,  de  15  de julho  de  2005,  que  institui  o

Plano Comunitario Municipal de Melhoramentos -  PCMM.

Gabinete do Prefeito,  24 de setembro de 2019.

lzAiAS JOSE DE SANTANA

Prefeito de Jacarei

Praga dos Tres Poderes,  73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter a  analise dessa  Egtegia  Casa  Legislativa  a  incluso

Projeto   de   Lei,   que   altera   dispositivos   da   legislacao   municipal   vigente,   com   o   escopo   de

implementar  medidas  de  racionalizaeao  tributaria   para  otimizar  os  processos,   diminuindo  o

volume  e  conferindo  celeridade  as  ae6es  de  execueao  fiscal  e  as  cobrangas  administrativas,

bern como propiciando facilidades aos contribuintes para que consigam  manter-se adimplentes

junto a Administraeao  Municipal.

A  atual  legislaeao  de  parcelamento  de  debitos  limita  o  reparcelamento  a  uma

unica   vez,   conforme   preve   atualmente   o   artigo   11    da   Lei   n°   4.997/2006,   dificultando   a

regulariza9ao da situaeao fiscal pelos contribuintes e aumentando o ndmero de inadimplentes.

A  Proposta  Legislativa  permite  ao  contribuinte  o  parcelamento  total  ou  parcial

dos d6bitos junto a  Fazenda  Pilblica,  de  acordo  com  suas  possibilidades financeiras,  e ainda,

em  caso de  revogagao,  autoriza  a solicitacao de  reparcelamento,  propiciando e incentivando  a

regularizacao dos tributos pela populagao jacareiense.

No  que  diz  respeito   a   inclusao   do   inciso  Vll,   no  §   1°  do  artigo  4°  da   Lei   n°

4.997/2006,  para  autorizar o  parcelamento  do  lmposto  sobre  Transmissao  de  Bens  lm6veis -

lTBl,  o  escopo  do  acfescimo  e  incentivar a formalizagao  dos  "contratos  de  gaveta"  (contratos

de  transfefencia  da  propriedade  de  im6vel  sem  o  registro  junta  ao  Cart6rio  de  Registro  de

lm6veis  competente),  eis que,  na  maior parte dos  casos,  o  ato nao e levado  a  efeito  por conta

dos custos envolvidos,  principalmente a pagamento do ITBl.

0  referido  Projeto  tamb6m  autoriza  a  Procuradoria  Geral  do  Municipio  a  nao

ajuizar e  a desistir de execue6es fiscais  cujo cfedito consolidado seja  igual  ou  inferior ao valor

equivalente  a  15  (quinze)  VRM's,  sem  prejuizo  da  manuteneao  da  sua  cobranga  no  ambito

administrativo.  Isto porque,  o valor despendido pelo Poder PLiblico para apresentar e prosseguir

com   uma   execugao  fiscal   e   bastante  elevado,   superando   o   retorno  advindo  da   cobranga

judicial. I-
Praca dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Cent[o - Jacarel-SP
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0  proieto  permite,  ainda,   a  utilizaeao  de  meios  alternativos  de  cobranga  dos

cfeditos,   podendo,   inclusive,   independente   de   notificagao   pfevia   do   devedor   pelo   Poder

Pdblico,  proceder ao protesto extrajudicial da  Certidao da  Divida Ativa -CDA e a  inscri¢ao em

cadastro  informativo  de  inadimplencia,  pdblico  ou  privado,  de  proteeao  ao  ctedito,  ap6s  2

anos contados da inscri?ao do debito em dMda ativa.

A  presente  alteraeao  legislativa  se  faz  necessaria  para  adequaeao  a  realidade

local,  de modo a preservar a qualidade e eficiencia dos servigos prestados pela Municipalidade,

que  refletem  diretamente  na  satide,  educaeao,  seguranga,  na  vida  e  bern-estar dos municipes

de Jacarei.

Agmdo  assim,  o  Poder  Executivo  estara  de  acordo  com  o  espirito  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  mos  moldes  ja  adotados  por  outros  entes  federativos,  deixando  de

promover cobrangas cujo valor se mostre antiecon6mico, atendendo ao di§posto no artigo  14,  §

3°,    inciso   11,   da   Lei   Complementar   n°   101/2000   (Lei   de   Responsabilidade   Fiscal),    nao

importando tal ato,  consequentemente,  em  rendncia de  receita,  por observancia aos  principios

constitucionais da  razoabilidade,  proporcionalidade e economicidade.

Tais medidas sao autorizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e

incentivadas  pelo Tribunal  de  Justiea,  conforme se verifica  nos documentos  anexos,  tanto que

diversos    municipios   ja    adaptaram    suas    respectivas    legislag6es   visando   a   obter   maior

racionalidade    tributaria,     evitando    todos     os    custos     das    ae6es    e    execug6es    fiscais

antiecon6micas.

0  nao  cancelamento  dos  debitos  prescritos  e  a  ajuizamento  de  execu?6es  e

ag6es   de   pequeno   valor   podem,   na   verdade,   importar   em   descumprimento   da   Lei   de

Responsabilidade   Fiscal,   porquanto   a   custo   de   sua   cobranca   -  que   deve   ser  calculado

levando-se  em  conta  as  despesas  minimas  a  serem  suportadas  pelo  Municipio  -  gera  urn

gasto muito maior do que efetivamente poderia ser arrecadado para os cofres publicos.

A  atitude  omissa  do  poder  pdblico  de  nao  realizar  uma  criteriosa  triagem  dos

debitos a serem  ajuizados,  gera  urn actlmulo  impensavel de ae6es de pequeno valor no  Poder

Judiciario. -
Prapa dos Tres  Poderes,  73  -20 andar- Centro - Jacaref-SP
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Conforme relat6rio do Conselho Nacional de Justiea ("Jt/sf/.ga em Mmeros 2078..

ano-base  2077"),  os  processos  de  execugao  fiscal  representam,  aproximadamente,  39%  do

total de processos  pendentes e  74%  das execug6es  pendentes  no  Poder Judiciario,  com taxa

de  congestionamento  de  91,7%.   Ou  seja,  de  cada  cem  processos  de  execugao  fiscal  que

tramitaram  no  ano  de  2017,  apenas  8 foram  baixados. A16m  disso,  o  relat6rio tambem  aponta

que  o  maior  impacto  das  execug6es  fiscais  esta  na  Justiea  Estadual,  que  concentra  85%  dos

processos.

Especificamente em relagao a Comarca de Jacarei,  o I?e/a£6r/.o c/e Dr'vi.das Aft.vas

e  Execug6es  Ft.scat.s  Mum/c/.pat.s  do   TJ/SP  de  2017   (4a   Edigao  Atualizada)   aponta  que  de

116.413  execug6es  fiscais  em  curso,   76.563  (66%)  apresentam  valor  da  causa  atualizado

inferior  a  R$1.000,00  (urn  mil  reais)  e  apenas  1.450  execug6es  fiscais  apresentaram  valores

atualizados superiores a R$100.000,00 (cem mil reais).

Ainda ha que se observar que na maior parte das execug6es fiscais de pequena

monta,  nao ha o exito esperado em  razao da impossibilidade de  localizagao do devedor e pela

inexistencia de bens capazes de supnr a divida.

0  IPEA  calculou,  em  2011,  o  montante  de  R$5.606,67  (cinco  mil  seiscentos  e

seis  reais  e  sessenta  e  sete  centavos)  como  custo  m6dio  de  uma  execueao  fiscal  na  Justica

Federal  brasileira.  Esse  valor  atualizado  pelo  IPCA  (ate julho/2019)  chega  a  R$8.648,43  (oito

mil  seiscentos  e  quarenta  e  oito  reais  e  quarenta  e  ties  centavos).   Na  esfera  da  Justiea

Estadual (como e o caso das execugao fiscais referentes as contribuie6es de melhoria), estima-

se que o custo aproximado e de Row.000,00 (quatro mil reais).

0  Tribunal   Pleno  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Goias,   no  Ac6rdao  n°

00023/2017 (processo n° 11781/2017), que trata de consulta sobre o nao ajuizamento de ag6es

para  cobrar  debitos  tributarios  inferiores  ao  valor  de  algada,  cita  o  exemplo  do  Municipio  de

Uberlandia,  onde  a  maioria  das  dividas  com  a  Prefeitura  era  de  pequeno  valor,  relativas  ao

lpTU,   sendo  que  o  custo  da  execueao  para  os  Poderes  Executivo  e  Judiciario  nunca  era

inferior a R$ 4.000,00 (esse valor atualizado pelo lpcA ate julho/2019 chega a R$ 4.300,00),

Ainda visando  a  racionalizaeao tributaria,  o  projeto de  lei  preve a  inclusao do §4°

no artigo 20 da  Lei n° 4.540/01, que determina os criterios de concessao de remissao em  razao

da capacidade econ6mico-financeira do contribuinte pessoa juridica.

Praga dos Ti.es  Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei'-SP
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lsto  porque,  a  Lei  n° 4.540/01  autoriza  a  remissao de debito tributario tanto para

pessoas  fisicas   como  juridicas,   mas   nao   indica   claramente  os   criterios   de   concessao  do

beneficio  para  pessoas juridjcas,  inviabilizando sua aplicagao pratica.

Ademais,  objetivando  afastar  debitos  de  valores  mferiores  aos  dos  respectivos

custos  de  cobran?a),  o  Projeto  de  Lei  tambem  preve  a  revogagao  da  Lei  n°  4.892/05,  que

instituiu   o   Plano   Comunitario   Municipal   de   Melhoramentos  -   PCMM,   e   a   possjbilidade   de

remissao de dividas tributarias referentes a contribuieao de melhoria.

0   PCMM   e   urn   sistema   de   parceria   entre   o   Poder   Ptlblico   Municipal   e   a

comunidade,  ou parte dela,  para a execugao de obras e melhoramentos,  mediante livre adesao

e contrata¢ao pelos beneficiarios,  alternativamente ao pagamento de contribujgao de melhoria.

Contudo,    a   jurisprudencia   majoritaria   tern   decidido   pela   ilegalidade   desses

planos,  pois  entende que  ha  cobranga  de  tributo  travestida  na forma  de  preeo  pdblico,  sendo

tais   "contratos"   considerados   ilegais   e   abusivos.  A16m   disso,   as  contribuie6es  de  melhoria

vinculadas  a tais  planos tambem tom  sido consideradas  ilegais  pela jurisprudencia,  razao  pela

qual se faz necessaria a revogagao da Lei n° 4.892/05.

Pelos   motivos   supramencionados,   todos   os   cieditos   tributaries   do   Municipio

vinculados  a  cobranga  de  contribui9ao  de  melhoria  referentes  a  PCMMs  por  certo  resultarao

em execug6es fiscais infrutiferas,  acarretando gastos elevados e ineficientes ao Municipio.

No caso das contribuie6es de melhoria,  a questao da onerosidade dos custos da

cobranga do  cfedito tributario  revela-se ainda  mais expressiva em  razao da  alta  inadimplencia.

Conforme  levantamento  realizado  com  base  nos  planos  de  contribuicao  de  melhoria  ativos,  a

taxa  de  inadimplencia  6  de  cerca  de  70%,  o  que vein  acarretando  altos  custos  em  processos

administrativos e judiciais de cobranca.

A alta inadimplencia reflete,  na maior parte dos casos,  a ausencia de capacidade

contributiva,  eis  que  os  contribuintes  devem  arcar  com  os  demais tributos  incidentes  sobre  a

im6vel,     alem     da     contribuigao     de     melhoria.     Conforme     levantamento     de     Diagn6stico

Socioassistencial   Territorializado,   98%   dos   bairros   onde   ha   cobranea   de   contribuigao   de

melhoria  possuem familias com  baixa  renda,  o que  alem  de tornar o processo administrativo e

judicial  de  cobranga  ineficaz  para  a Administragao  Pdblica  o  torna  oneroso  e  injusto  com  a

populaeao mais vulnefavel.
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Ressalta-se   que,   em   geral,   os   valores   cobrados   individualmente   de   cada

contribuinte  sao  irris6rios  em  relaeao  aos  custos  do  processo  execut6rio.   Ha  urn  caso,  por

exemplo,  em que o tributo foi parcelado em 699 vezes,  sendo que pnmeira parcela foi paga em

10/1/2009,  no  valor de  R$12,76  (doze  reais  e  setenta  e  seis  centavos),  e  a  tlltima  prestacao

vencefa em  10/01/2068.

Outrossim,    considerando    que,    nos    casos    dos    PCMMs,    a    cobranga    de

contribuigao  de  melhoria  vein  sendo  considerada   ilegal   pelos  tribunals,   a  remissao  de  tais

creditos  tributarios  nao  configura  rentlncia  de  receita,  eis que  o  custo  para  a  cobranga  6  bern

superior aos  debitos  de cada  urn  dos contribuintes,  emoldurando-se  na  previsao  do  artigo  14,

§3°, da Lei de Responsabllidade Fiscal.

Cumpre destacar que a expectativa de aumento da arrecadagao em decortencia

da   ampliagao   das   possibilidades   de   parcelamento/reparcelamento   compensara   eventuais

perdas oriundas da concessao de remissao da contribuigao de melhoria.

Alem  disso,  as  possiveis  perdas  serao  suportadas,  no  presente  exercicio,  par

recursos do tesouro alocados na dotagao ongamentaria de desapropriae6es e compra de areas.

lsto   porque,   o   atraso   no   repasse   de   verbas   de   outros   entes   federativos

inviabilizou  obras  que  seriam  conclufdas  em  2019,  e  as  necessarias  desapropriag6es  serao

adiadas para o pr6ximo ano.

Dessa forma,  parte  dos  recursos do  tesouro  podefa  ser  utilizada  para  o custeio

da referida remissao, sem qualquer prejuizo ao cronograma das desapropriag6es e das obras.

Derradeiramente,   as  propostas  ora  apresentadas  tern  como  principal  objetlvo

evitar a  propositura  de  ag6es  antiecon6micas  e  o  retardamento  de  processos  que  podem  ser

resolvidos   mediante   composigao   amigavel,   sem   ferir  o   interesse   pdblico,   atendendo   aos

principios   constitucionais   da   celeridade   e   da   economia   processual,   al6m   de   desafogar  o

Judiciario.

Por fim,  ressalta-se que este Projeto de Lei  possui s6lido escopo legal,  conforme

disp6em  o art.  30,  inciso  I,  e a  art.150,  § 6°,  da Constituicao  Federal,  os arts.  60 e 61,  incisos  I

e Vl,  da Lei  n° 2.761  de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefolie.  (12) 3955-9111  -Fax.  ( 12) 3961 -1092  -gabmete@uacarei sp.gov br
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Justificado  nestes  termos,  a  fim  de  que  a  proposta  possa  alcanear  plenamente

os  seus  objetivos,  o  Projeto de  Lei  e encaminhado  para  apreciagao e aprovaeao dessa  Casa

Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2019.

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Pode[es,  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone   (12) 3955-9111  -Fax:  (12)  3961 -1092  -gabinete@iacarei  sp.gov br
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Autoriza a Poder Executiv® a conceder
parcelamento dos cr€ditos do Municipio.

USANDO   DAs   ATR]Bu[¢6Es   QUE   LHE   SAO   cOoNFEPRE5iEslTpoOR DLe],  MF#zNlscAf::3  Q3E   AJAccAAMRAE£
MUNICIPAL APROVOU  E  ELE  SANCIONA  E  PROMULGA A  SEGUINTE  LEI:

Art.    10    Fica    o    Executivo    Municipal    autorizado    a
conceder parcelamento  dos creditos do  Municipio.

butirico a oo ndo  thbutirtco, vonc]doD,  abrar`9on
:i: :r:c:r;:: Frc',1± = !=! c= c=r:t=t=, :I:=l=
ou   ndo,   cLxdu/doi]  ao   multno  Dpl!cBdco  nco  toriT
5d]go  do lTdnofro  Bredla]ro)  a  ec  dcopacac  a  oncI
i  dclp6i]tto  mun]dpal.  AJterado  pela  Let  5945_/2_Q_1_5

Art.  20   Consideram-se  creditos  do  Municfpie  para  os
efeitos  desta  Lei  os tribut5rios e  os  nao-thbutarios,  vencidos,  abrangendo  afualizacao  monet6ria, juros,
multa  de  mora  e demais  encargos  previstos  em  lei  ou  contrato,  inscritos ou  nao  em  dMda  ati\ra,  objeto
de  cobranga  judicial,  ou  nfo,  excluides  as  multas  aplicadas  nos  termos  da  Lei  n.a  9.503,  de  23  de
setembro  de  1997  (C6digo  de llfansito  Brasileiro);  as  despesas  e  encargos  decorrentes  da  remoc5o  e
estadie   de   veiculos   em   dep6sito   municipal   e   as   multas   aplicadas   pela   realizag5o   de   transporte
remunerado  de  passageiros executado sem  anu€ncia do  Munlcfpio,

Art.  30 0  parcelamento sera  concedido  por despacho
da   autoridade   administrativa,   mediante   o   requerlmento   formulado   pelo   devedor   ou   terceiro   que
comprove interesse  na  quitacao da  divida.

Art.  40 0  parcefamento  compreenderd todo  o d€bito
para  com  o  Municfpto  vencido  ate  o  dhimo  dia  dtH  do  exercfcio  anterior ao  deferimento  do  pedido,  nao
sendo permitido o  parcelamento sobre  parte da divida.

§  10  Poder5o  ser  parcelados  dentro  do  exercicio  de
origem, independente de estarem ou  nao vencidos, os seguintes debitos:

I  -  ISS sobre  habite-se;

11  -  pTego ptlblico de servigos de Cemiterio;

Ill  -taxas de  Exercicio de Comercio  Feirante  M6vel;

IV -  ISS apurado atravds de processo de fiscalizacao;

V -faxas e multas  referentes a VIgilancia  Sanitaria;

VI  -  multas de  Postura.

§  20  0s  honor6rios  advocatl'cios,  qLlando  arbitrados
pelci Poder Judici6rio, poderao ser incluidos no parcelamento.

Parfgrafo alterado  pela  Lei  no.  5144/2oo8

§   30   0s   honor6rios   advclcaticios,   quando   cabiveis,
poderao ser inclu{dos no  parcelamento.

Ba[£grafo  revogadQ_pela  Lei  no.  5144/20o8

Art.    5o    Sera     requeride    o    sobrestamento    das
execu¢6es   fiscais   concernentes   ao   d€bito   parcelado,   pelo   prazo   equivalente   ao   do   paroelamento
drferido.

leglslacao.iacarej.§p.gov.br4acarei/inages/leis/litmM.49972006.html
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Parfgrafo   Onico.     0   parcelamento   n
cobran€a   judicial,   sendo   que,    nestes   casos,   ap6s   a   ajuizamento,   o   Munici'pio   deve
sobrestamento do feito ate a total  quitacao dos  debitos  parcelados.

Art.  60  No  decurso  do  parcelamento,
debitos,  quando solicitada, sera  expedida  com o  carater de "positiva  com  o efeito de neg,
nela constar a  ressalva  sabre a  existencia do  parcelamento.

Art.  70  0  parcelamento  sera  feito  em  ate  100  (cem)
parcelas  mensais  e  consecutivas,  em  quantidade  maxima  e  de  acordo  com  os  parametros  minimos  a
serem  fixados  por  decreto  do  Poder  Executivo,   devendo  a   primeira   parcela  ser  quitada   na  data  da
assinatura  do Termo de Compromisso.

§   10  Para  pagamentos  efetuados  em  at6  03   (tres)
parcelas  mensais  e  consecutivas,  sera  dispensada  a  cobranga  dos  juros  vincendos,  devendo  incidir
sobre   os  c6lculos  somente  a   corre€5o   monet6ria   do   periodo.   Acima   de   03   (tras)   parcelas  juros
vincendos na  propor€ao de 0,5°y;a  (zero virgula cinco por cento) ao mss.

Bar6grafo alterado  pela  lei  5053/20o7

§   20     As   parcelas   serao   corngidas,   anualmente,   a
partir do  dia  1.0  de janeiro,  de acordo  com  a  variac5o  do Valor de  Referencia  do  Municipio   -VRM.

Art.     8o     Implicara     na     imediata     revogacao     do
parcelemento,  ficando  o  saldo  devedor automaticamente  vencido,  na  ocorr€ncia  de  uma  das  seguintes
hip6teses:

I    -    falta    de    pagamento    de    3    (tres)    parcelas
consecutivas;

11    -    atraso    superior    a    90    (noventa)    dias    no
pagamento de qualquer das parcelas;

Incisos alterados pela  lei  5053/2007

Ill  -fal€ncia  ou  extingao,  pela  liquidacao,  ou  cisao  da
pessoa juridica.

Pafagrafo   Onico.      A   revogacao   do   parcelamento
implicara  na  exigibilidade  imediata  do  total  dos  d€bitos  devidos  e  nao  pagos.

Art.  90  Aplicar-se-a  juros  de   mora   de   1%   (urn   por
cento)   ao   mss   e   multa   de   5   %   (cinco   por   cento)   sobre   a    parcela   paga   em   atraso,   corrigida
monetariamente.

Art.   10  Nao  sera  concedido  urn  novo   parcelamento
enquanto o anterior nao  estiver integralmente quitado.

Art.  11  0  reparcelamento  sera  permitido  uma  dnica
vez,  e somente nos casos da  revoga€ao do parcelamento anterior prevista  no artigo 8.0  desta  Lei.

Paragrafo   Onico.   No   reparcelamento   deverao   ser
incluidos   todos   os   debitos   vencidos   ate   o   tlltimo   dia   lltil   do   exercicio   imediatamente   anterior   ao
deferimento do  pedido.

Art.   12  As   dividas   parceladas   ou   reparceladas   nos
termos  das  Leis  no  4.543,  de  18  de  dezembro  de  2001,   4.548,  de  18  de  dezembro  de  2001,  e 4jz99,
de  06  de  agosto  de  2004,  desde  que  pagas  na  data  dos  seus  vencimentos,  permanecerao  inalteradas
nos  termos  pactuados  no  compromisso.  No  caso  de  revogacao,  as  dividas  pactuadas  nos  termos  das
leis anteriores,  serao reparceladas de conformidade com  esta  Lei.

Art.  13  As  disposic6es  da  presente  Lei  se  aplicam  as
Autarquias  e  Fundac5es  Pdblicas  Municipais.

legislacao.jacarei.sp.gov.br4acarejrimages/leisthtml/L49972006.html 2/3
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Art.   14  Esta  Lei  sera   regulamentada  p
no  prazo de  90  (noventa)  dias a  partir de sua  vigencia.

Art.   15   Esta   Lei   entra   em   vigor   na
publica¢5o,  revogadas  as  disposic6es  em  contr5rio,  especialmente
2004.

a   Lei   n.0  4799 de6 agosto  de

Prefeitura  Municipal de Jacarer,  28  de setembro de  2006.

DAVI  MONTEIRO  LINO
VICE-PREFEITO NO  EXEFLcfcIO  DO CARGO  DE  PREFEITO  MUNICIPAL

AUTOR:  PREFEITO MUNICIPAL MARCO AURELIO DE SOUZA.

Publicado  em:  30/09/2006,  no  Boletim  Municipal  no.  462.

Este  texto  n5o  substitui  o  original  publicado  e  arquivado  na  Prefeitura  Municipal  de  Jacarei.

Iegislacao.jacarei.sp.gov.br/jacarei/images/leis/html/L49972006.html 3/3
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LEI  NO. 4-545,  DE  18  DE  DEZEMBFL0 DE  2cO1.

Autoriza   o   Poder  Executivo   a   nao   ajui
fiscal  de  credito  tributario  e  nao  tribut,
atualizado    igual    ou    inferior    a    7,2704    Va
Referencja      do      Municipio     -     VRM      e     d5      outras

provid€ncias.

CON?EPE:F£ITp%E:E¥,uFNA[zcspA]BOE=EQJUAEc£¥^±rix#NMDuoNpc¥p£I¥pBRuO]€::sEQEULE!|LsfooNAE
PROMULGA A SEGulNTE  LEI=

Art.   1a     Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a   nao  ajuizar  acao  de  execuc5o  fiscal  de
crfedito(s)   tributario(s),   de   valor   atualizado   igual   ou    inferior   a   7,2704   Valores   de   Refefencia   do
Municipio,   equivalente   nesta   data  a   R$   153,55  (cento  e  cinqiienta  e  tres  reais  e  cinquenta  e  cinco
centavos).

§  10    0  valor  atualizado  estabelecido  no  "caput"    deste  aitigo  6  aquele  resulfante  da
soma   do   principal,  juros   de   mora,   atualizacao   monetaria   e   multa   morat6ria   de   todos   os   d6bitos
tributarios de todos os exercieios.

§   20       A   medida   constante   no   "caput"   deste   artigo   nao   dispensa   as   cobrangas
administrativas   dos   crfeditos,   nem   impossibilita   a   agrupamento   do  mesmo  tributo,      para   posterior
ajuizamento.

§  30   A  autoriza¢ao  prevista  no  ``caput"  deste  artigo  abrange  a  saldo  remanescente  de
parcelamento  nao cumprido.

Art.  20      Em  havendo  necessidade,  o  Procurador  Fiscal  podefa  encaminhar  o  processo
para  a Secretaria  de  Bern-Estar Social para  avaliacao  da  situacao s6cio-econ6mica do contribuinte.

Art. 30   Esta  Lei  entrar5  em vigor a  partir do dia  10  de janeiro de  2002.

Prefeitura  Municipal  de Jacarer,18  de  dezembro de  2001.

MARCO AURELIO DE SOuZA
PREFEI:TO  MUNICIPAL

AUTOR:  PREFEITO  MUNICIPAL  MARCO AURELIO  DE SOUZA.

Publicado  em:  21/12/2001,  no  Boletim  Oficial.

legislacao.jacarei.sp.gov.bitiacaremmages/leis/htmvL45452001.html
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LEI N° 4.892, DE 15 DE JULHO DE 2cO5.

Institui    o    Plar.a    Comunit6r.Io
Me I hora mentos      -      PCM M      e
providenc.Ias.

a PREFEITO  DO MUNIcfpIO DE JACAREf,  usando
das   atribuic6es   que   lhe   sao   conferidas   por   Lei,   faz   saber  que   a   Camara   Municipal   aprovou   e   ele
sanciona  e  promulga  a  seguinte Lei:

DAS DISPOSIC6ES PRELIMINARES

Art.     10     Esta     Lei     institui    a     Plano    Comunitario
Municipal   de   Melhoramentos   -    PCMM,   sistema   de   parceria   entre   o   Poder   Pdblico   Municipal   e   a
comunidade   ou   parte  dela,   para   a   execugao   de  obras   e   melhoramentos,   mediante   livre  ades5o  e
contratac§o  pelos beneficiarios,  alternativamente ao  pagamento de contribuic5o de melhoria.

Art.      20      0      Plano     Comunitario      Municipal      de
Melhoramentos   -   PCMM   tern   por   objetivo   viabilizar   os   programas   e   projetos   da   Administrasao
Municipal,  visando  a  otimizacao  e  a   melhorla  da  qualidade  de  vida  dos  consumidores  de  servicos  e
obras  ptiblicas.

Art.      30      Poder5o      ser      executados      obras      e
melhoramentos  pdblicos  de  interesse  da  coletividade  ou   de  sua  parcela,  assim  definida  pelo  Poder
Executivo,  sem  prejuizo  de  outros  melhoramentos  pdblicos  necessarios  as  vias  e  logradouros  pt]bllcos,
destinadas a:

I  -  pavimentagao  de vias pdblicas;

11  -drenagem;

Ill   -   implantag5o   de   guias   e   sarjetas,   caleadas   e
passeios  ptiblicos;

IV   -   recapeamento   ou   repavimentacao   de   vias   e
logradouros  pdblicos;

V -extensao de rede de agua,  esgoto e  iluminaeao;

VI  -outros  melhoramentos.

cApiruLO I
Do Plane Comunitari® Municipal de Melhoramentos

sEcao I
Da lniciativa e Projeto da Obra ou Melhoramento Pdblico

„11' -,,-, v  \J--`-`'_  r ---- ''--I   _-____ ---- _-___   ___  _    _   _

Art.  40  A  injcjativa  do  Plano  poder6  ser  da  pr6pria
Administrag5o  Muriicipal  ou  dos propriet6rios,  titulares do dom!njo  qtil  ou  possuidores a  qualquer t.{tulo,
sendo  necass6rio,  ein  ambos  casos,  que  se  verifique  a  adesao    dos  interessados,  rep_r_ef_fpt?pdo,  n~o
ml`nimo,  60oMo  (s5ssenta  par cento)  do c:usto total  da  obra  e  melhoramento  relativo ao  PCI".  (RB:Be±32!sEaa52
drfupefa  Lei  no  5548/2oii).

§    10    Para    apurag5o    da    quantidade    minima    de
aderentes  ao  PCMM,  ser5o  computados  os  im6veis  pertencentes  ao  Poder  Pdblico  Federal,  Estadual  e
Munlc,pall

§ 20 A apura¢8o do  percentual  citado no caput deste
artigo   dar-se-a    pefa    proporcionalidade   da    soma    das   testadas    dos    im6veis,   cujos    proprietarios

Iegi§lacaojacarei.sp.gov.brnacareMmages/leismtmm.40922005.html
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manifestarem   inequivocamente   seu   interesse   em   relas5o   a   soma   das   testadas   d
logradouro  a  ser  beneficiado.

Art.   50   As   obras  e   melhoramentos
iniciativa  dos  proprietarios,  titulares  do  domrnio  dtil  ou  possuidores  a  qualquer  titulo
pelo  Executivo  Municipal,  que  realizar5  os estudos  de  viabilidade  de  execu€5o  da  obra.

Art.  60     Concluido  o  estudo  de  que  trata  o  artigo
anterior,  o  Chefe  do  Executivo  decidira  sobre  a  solicitacao,  de  acordo  com  a  conveni€ncia  e  o  interesse
pdb,ico.

--``--I,1._  -_..  _`` -`.```-.```.  -vl,+|-\ ---- \,111  -+~|||r. `.`,I-, +~11+,\~-\,1---11+~1\.-\,-\,1

Art.  70  Atingida  a  adesao  minima  de  que  trata  o
"caput"  do   artigo  4C'   desta   Lei,   caber6   ao   Ivlunicipio   a   responsabiljdade   pelo  custeio   das  obras   e

melhoramentos  relativos  a  parcela  de  propriet6rios  ni5o  aderentes,  ate  o  limite  de  40°Mo  (quarenta  por
cento),  que sera diretamente contratado com a empresa vencedora da  licitacao.  |RB`Befia!s~ao c]ada pela l_a.i
no  5548/2011).

Pardgrafo  Onico.  A  parcela  de  ousto  da  obra  que
cabefa  ao  Poder Pilblico  sera  cobrada  dos  nao aderentes atravds  de contribuicao  de  melhoria,  na  forma
da    regulamentac5o   vigente,    sendo   o   edital    especificado   no   artigo   80   desta    Lei,   valido   para    o
lancamento  deste tributo.

SECAO  11
Do Plano de Rateio

Art.     80     Deferida     a      exeoucto     da     obra     ou
rnelhoramento,  sera  elaborado  o  projeto  com  as  especificas6es  t€cnicas  e  o  or¢amento  des  oustos,  que
ser5o  postos  a  disposic5o  dos  interessados,  mediante  edital,  juntamente  com  o  plano  de  rateio,  que
serao  publicados  no  Boletim  Oficial  do  Municipio.

§  10  0  edital  a  ser  publicado  referente  as  obras  de
melhoramentos contera,  dentre outros,  os seguintes elementos:

I  -  memorial  descritivo do  projeto;

11  -orgamento  do ousto da  obra;

Ill  -citagao  das  vias  ou  logradouros  pdblicos  direta  e
indiretamente  beneficiados,  com  sua  delimitasao;

IV    -    os    valores    da    contrapartida    do    Municfpio,
discriminando  os  percentuais  que  representa  e  especificando  os  im6veis  pertencentes  ao  Municipio,  ao
Estado e a  Uniao,  com  suas  respectivas testadas e areas;

V -determinacao da  parcela  do custo da  obra;

VI  -  determinagao  do  fator  de  absorgao  do  beneficio
da  valorizacao  para  toda  a zona  ou  para  cada  uma  das areas diferenciadas,  nele  contidas;

VII  -  prazo  para  execucao das obras;

VIII  -  declaracao  expressa  de  que  o  ousto  final  nao
sofrerd  reajustes,  ressalvada  a  hip6tese  de  economia  inflacionaria  e,  neste  caso,  os  reajustes  serao
pelos  indices oficiais,  excetuados os acrescimos financeiros  para  o  pagamento  parcelado.

§  20  0  ousto  total  das  obras  e  melhoramentos  sera
composto  pelo  valor  da  sua  execucao,  acrescido  das  despesas  com  estudos,  projetos,   planifica€5es,
fiscaliza€ao,  administragao,  desapropriac6es,  a serem  fixados conforme a  complexidade de cada  caso.
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§  30  Para  fins  do  disposto  no  artigo
edital  deverd  conter,  separadamente,  o  custo  por  metro  quadrado  referentea  totalidade
melhoramentos, a titulo de contribuicao de melhoria,  bern como o custo por metro quadr,
das obras e melhoramentos vinculados ao  PCMM.  (NR)  (Incluido pela Le.i r\0  5548120LL)

Art.  90  0s  interessados  terao  prazo
dias,  a  contar  da  publicacao  do  edital,  para  impugnacao  de  qualquer  dos  elementos  del
cabendo ao  impugnante  o Onus da  prova.

§     1o    A    impugna¢ao     nao    obstara     o     inicio    ou
prosseguimento   das   obras   ou   melhoramentos   ptiblicos   e   sua   decis5o   somente   ter5   efeito   para   o
recorrente,  salvo se a  impugnagao for feita  pela  maioria  dos aderentes.

§  20 A impugnagao devera  ser deduzida  por escrito e
djrigida  ao  Chefe  do  Exeoutivo  Municipal,  a  quem  cabers  a  decis5o  final  acerca  da  mat€ria  impugnada,
ap6s consulta  aos 6ngaos t6cnicos competentes e  posterior ciencia  da  decis5o  ao  impugnante.

sEcfio Ill
Da Forma de Execug5o das Obras

Art.   10  As   obras  e  melhoramentos  compreendidos
no  Plano  Comunitario  Municipal  de  Melhoramentos  -  PCMM  terao  sua  exeoucao  contratada  atravds  de'icitag5o,   observadas   as   disposig6es   legais   pertinentes   e   atravds   de   contratos   de   adesao   entre   a

empresa  contratada e os  beneficiarios aderentes ao  piano.

Art.     11    Independentemente    da     modalidade    de
execug5o  das  obras  e  dos  melhoramentos,  a  empresa  contratada  para  a  execuc5o  ficafa  responsavel
pelo gerenciamento do  Plano.

Par5grafo   Onico.   Cabefa   ao   Executivo   Municipal
fiscalizar  a  execucao  das  obras,  obedecidos  os  criterios,   normas  e  especificac6es  tdenicas  em  vigor,
procedendo,  ap6s  a  conclusao  de  cada  etapa,  seu  recebimento  provis6rio  e,  no  momento  adequado,  o
seu  recebimento definitivo,  mediante  lavratura  de termo de  recebimento.

Art.    12    As    obras    ou    melhoramentos    do    Plano
Comunitario     Municipal     de     Melhoramentos     -     PCMM     serao     divididas     em     etapas,     fisicamente
independentes,  que  poderao englobar uma  ou  mais vias ou  logradouros  pdblicos  pr6xjmos.

AEiggje,gulamentado  pelo  Decreto  no 698/2oo7

§  10  Para  fins  de  aplicaEao  do  disposto  no  caput,  as
etapas  das  obras  ou  melhoramentos  poderi5o  ser  iniciadas  nas  vias  ou  logradouros  em  que  houver a
efetiva  adesao  dos  benefici6rios,  na  propongao  de  60°ylo  (sessenta  por  canto)  do  custo  da  obra  da
referida   etapa,   desde   que   verificada   a   viabilidade   iecnica   da   execucao.   (lnalu.ido   pela   l:ei   r\°.
5548/2011).

§  20  As  etapas  que  eventualmente   nao  atjngirem
60°y(a  (sessenta  por  cento)  de  adesao  do  cusl:o  de  sua  execu€ao,  ainda  assim  deverao  ser  realizadas
pela  empresa  contratada,  desde  qua  a  somat6rja  de  todas  as  etapas  apresentem  ades5o  de,  no
ml'nimo,  600Mo  (sessenta  por  cento)  do  custo  total  da  obra  ou  melhoramento.   .{Inclu'ido  pela  Le.i  no.
5548/2011 ).

Art.      13      Al€m      das      obrigas6es      previstas      no
procedimento   licitat6rio   da   contrataeao  e   dos   encangos   estabelecidos   pela   Administrag5o   Pdblica,   a
empresa  contratada devera :

I  -   obter  junto  a  Administracao   Municipal   as  fichas
cadastrais dos im6veis que serao  beneficiados;

11    -    obter   a    adesao   dos    interessados    mediante
formulario  pr6prio  previamente  aprovado  pela  Administrag5o  Municipal;

Ill   -   elaborar   os   demonstrativos   de   quantidades,
oustos e do  rateio entre os beneficiarios;
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IV  -  elaborar  e  fornecer  a  Administra¢ao
no  prazo  estabelecido,  o  rol  dos  aderentes,  do  qual  constem  elementos  de  identifica€5o
respectivos   im6veis,   bern  como   os   elementos   relativos   ao   pagamento   do   rateio,   qu
valores e datas de vencimento das parcelas.

V   -   firmar   contrato   com   entidade   fi
financiamento  direto  ao  aderente  do  valor  das  obras,   com   o  qual   devefa   ser  firmado
especifico;

nc€t# Par

VI -elaborar os contratos de adesao e encaminha-los
a  Administragao  Municipal;

VII   -   promover   a   confecg5o   e   a   distribuigao   dos
camds   aos   aderentes   pela   forma   de   pegamento   contratada   e   encaminhar   as   notificac6es   para
impugnaeao;

VIII  -   promover  a   cobranca   judicial   dos   aderentes
inadimplentes;

IX  -fomecer a  Administrasao  Municipal  o  rol  dos  nao
aderentes ao  Plano  para efeito de cobranca  de contribui¢o de  melhoria.

sEC^O IV
Da Forma de Pagamento

Art.    14   0   pagamento   dos   custos   das   obras   ou
melhoramentos,  pelos  aderentes,  das  quotas  partes  individuais  poderao  ser  feitos  a  vista  ou  em  ate
ties  parcelas  mensais,  sem  acr€scimo  de juros  ou  em  maior  ndmero  de  parcefas  acrescidas  de juros  e
corregiv monetaria.

§  10  As  parcelas  a  cargo  dos  aderentes  serao  pagas
diretamente  a  empresa  contratada  ou  entidade  financeira  definida  no  contrato,  ao t€rmino  da  etapa  de
obra    correspondente,    definido    pelo   Termo    de    Recebimento    expedido    pelo    Executivo    Municipal,
consoante clausula expressa  a  constar dos  respectivos contratos.

Pa[£,grafo  regulamentado  pelo  Decreto no 698/2007

§      20      0      pagamento      parcelado      podefa      ser
representado  por titulos de cr€ditos emitidos  pelos  beneficiados,  nos moldes da  legislac5o em  vigor.

§  30 0  Poder Executivo  nao se  responsabilizara  pelas
inadimpl€ncias,    nem    pelos   prejuizos   que   venham   a   ser   causados   em   decorrencia   de   contratos
selebrados entre a  empresa contratada e os aderentes.

§ 40 A entidade financeira  de que trata  o  §  10 supra
sera  definida  no  contrato  mediante  indicacao  pela  empresa  contratada  para  a  execucao  das  obras  ou
pela  Administra€ao  Municipal,  conforme  proposta  de  financiamento  que  melhor  atenda  ao  interesse
pdb//co.  (Inclufclo  pela  Lei  no.  5548/2011}

Art.   15  Nos  casos  de  execucao  de  obras  previstas
nos  incisos  I  e  IV do  artigo  30  desta  Lei,  o  rateio  do  valor da  obra  a  ser cobrado de  cada  aderente  sera
obtido  pela  multiplicacao  da  area  beneficiada,  pelo  pre€o  unitario  por  m2  (metro  quadrado)  do  ousto
total  da  obra  ou  melhoramento  pdblico.

I    10   rlc]ra   ofelto   dccoQ   edloulo,   concldora  I;a   5ra]

\^\ ,....- `-`,   r-` -...- `__-__   '_'  a--_   _-`-'--__--_,_  ---__    -1_    _  __   __  i,_  _  ___  ___   _    1_   _

§   10   Para   efeito   desse   c6Iculo,   considera-se  area
beneficiada  a  resultante  da  multiplicacao  da  medida  da  testada,  seja  ela  principal  ou  secund6rja  do
im6vel, pela metade da largura do leito carroc6vel da via ou logradouro pdblico.  |RB`9givsao dacla r2±a|±|
no.  5548/2011).

§    20   Quando   se   tratar   de   via    com    pista    dupla
considerar-se-a   para   o   c5lculo   descrito   no   paragrafo   anterior   a   metade   da   largura   de   cada   via,
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relativamente a  cada  im6vel  a ela  fronteirico.
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Art.  16  Para  os  demais  casos  previstos
a  rateio  do  valor  da  obra  a  ser  cobrado  de  cada  aderente  sera  obtido  em  func5o  do
testada dos im6veis.

CApfTULO 11
Das Vedac6es

Art.  17  Fica  proibida a  remissao  de  debi
juros,   multas   e   corre¢ao   monet5ria,   oriundos   de   Plano   Comunitario   Municipal   de   Melhoramentos   -
PCMM.

Art.   18   N5o   poderao   ser  objeto   do   plano   de   que
trata  esta  Lei,  os  lot:eamentos  ou  desmembramentos  cujos  atos  administrativos  de  licenca  determinem
que   a   execu€ao  das   obras  elencadas   no  art.   20   se].a   de   responsabilidade   do   loteador  e   ainda   nao
tenham  sido  executadas  ou  no  caso  em  que  a  Administracao  Municipal  tenha  assumido  esse  encargo
em  procedimento  de  regulariza¢ao j.udicial.

Disposic6es Finais

Art.   19  Para  a   execuc5o  da   presente  Lei,   a   Poder
ixecutivo  Municipal  deverd  providenciar  a  abertura  da  conta  bancaria  pr6pria,  denominada  ``Prefeitura
Municipal  de Jacaref -Plano  Comunitario  Municipal  de  Melhoramentos  -PCMM."

Art.   20   A   empresa    contratada   submeter-se-a   a
fiscaliza€ao   municipal,   correndo   por   sua   conta   e   risco   todas   e   quaisquer  despesas   com   materiais,
ensaios   exigidos,    servi€os,    seguros   de   qualquer   especie    e    recomposi€ao   das   obras   e    servi€os
porventura julgados em desacordo com  as especificac6es do Executivo  Municipal.

Art.  21  As  despesas  decorrentes  da  execueao  desta
Lei    correrao    por   conta    das   dotac6es   ongamentarias    pr6prias,    previstas    no   ongamento   vigente,
suplementadas se  necessario.

Art.   22  Esta   Lei   entrafa  em  vigor  na   data  de  sua
publica€ao,  revogadas  as  disposic6es  em  contrario,  especialmente  a
de  1998,  e  Lei  n.0  4.520,  de  12  de  novembro  de  2001.

Lei  n.0  4.17 de  19  de  dezembro

Prefeitura  Municipal  de  Jacarei,  15  de Julho  de  2005.

MARCO AURELIO  DE SOUZA
PREFEITO  MUNICIPAL

AUTOR  DO  PROJETO:  PREFEITO  MARC0  AURELIO  DE  SOUZA.
AUTORES  DAS  EMENDAS:  VEREADORES  ITAMAR ALVES  DE  OLIVEIRA  E  ANTONIOS  YOUSSIF  RAAD

JUNloR.

Publicado  e"  16/07/2005,  no  Boletim  Municipal  no.  397.

Este  texto  n5o  substitui  o  original  pub!icado  e  arqu`ivado  na  Prefeitura  Municipal  de  Jacare`.
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REGLJLAMENTADO PELO DECRETO NO  2.458/201

LEI  NO 4.540,  DE  18  DE  DEZEMBRO  DE  2001..

DISP6E    SOBRE    A    REMISsho    D
`-    T',.s`l   ,

TFtlBUTARIOS E  DA OuTFZAS PFZOVIDENCIAS.

0  SENHOR  MARcO  AURELIO  DE  sOLizA,  PREFEITO  DO  MUNlcfiapo  DE  ]ACAREi,
usando  das  athbuic6es  que  lhe sao  conferidas  por  Lei,  faz saber que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele
sanciona  e promutoa a  seguinte  Lei:

Art.10  Nos termos  do  art.  318  da  Lei  Complementar  n.0  5,  de  28  de  dezembro  de  1992
-  C6digo  Tribut5rio  do  Municfpio  de  Jacaref,   a   remissao  de  d6bito  tnbutario  podefa  ser  concedida,
considerando-se a capacidade econ6mica e fiiranceira  do contribuinte.

r -.-...- `.`-a -.... ``.   -`   r--r. `~   .,`-` -.-----   r -..-.---- `'-.1 -.-,--.-. _``=-.._ -.--.---   _-
3==r=±C==r:+=I.+T=i.

§  10   A remissao poder6 ser total ou parcial, conforme determinar o despacho, e   poderd
abranger  d6bito  do  contribulnte  do  pr6prio  exerclcjo  do  pedido  do  beneficio,  podendc)  ser  requerida
3ssim  qua  o  contrlbuinte  for  cientifilcado  sabre  a  existencia  do  mesmo.   {PB:Bsda!£ao  dada  pcta  liel  r\°
•834/2014}

acrescimo, a
§  20  A  remissao  deferida  do  debito  principal  abrange  seus  acrfescimos;   a  deferida  ao

este se restringe.

§ 30 Entende-se  por acfescimo a correcao monet5ria,  mulfa de mora e os juros da  mora.

Sodal,    atlt]v6o    clci   Slndlcfinclo   `ln    ]oco',    qu]nto   a   ottuacfio   o6c]o          oconbmlca    a   nnancalra    do
contribi[!nte,  cD{ccto  quondo tTi]br  co  do pcmoD jurfc!lco.

-Art.  20  A  remissao  condiciona-se  a  prdvia  manifesta€ao  da  Secretaria  de  Assistencia

Social   -  SAS,  atrav6s  de  Sindicancia  ``in   loco",  quanto  a  situagao  s6cio-econ6mica  e  financeira  do
contribuinte, exceto quando tratar-se de pessoa jurl'dica.  .{B=eda!s~ao dada pela Lei no 6130120±7).

§  10  A remlssao,  al6m  do disposto  nci "caput" deste artigo,  somente poder6  ser deferjda
se o  beneficj6rio  possuir urn i]njco  jm6vel e  nele residir.  .{FBe±iggaa4Q:pela l_ei  n° 467012003).

§  20  N5o  sera  concedida  remissao  a  contribuinte  que  negar  ou  dificultar  a  obtencao  de
nforrnac6es sobre a situacao s6cio -econ6mica e financeira.

§ 30   Sera dispensada  a obrigatoriedade da visita "in  loco" quando o contribuinte possuir
N&mero de ldentificaedo Social I -  NIS ativo.  .{1r\ctu'ido  pela Le.I  no  6±3012017).

Art.  30  0  pedido  de  rernissao  podefa  ser  feito  a  qua+quer  tempo,  nao  tendo,  porch,
efeito   suspensivo   de   prazos   pare    recolhimento   de   tnbutos,   nem   interrompendo   a   fluencia   dos
acrfescimos  legais decorrentes.

Parfegl.afo  tlnico  -  Os   pedidos  de  remissao  indeferidos  em  exercicios  anteriores  nao
serfs reapreciadas.

Art. 4o 0s pedidos de remiss5o ser5o apreciados:

I  -  ==,  f:====  ±=
A-F,#=  =t+.,=  --.=  c=\-=ed=  ;.==!c:,

pro\riamonto as cuGtQrG ]udldals;

+     -.-.- I.* ---- ` ------ ` .-.,.- `,-`~`.  -`,.'-I .--I,I"-`„``-`-''``.`' ..-.. `.  .-r -..--,-. I.  _ ,-.--
otfro ou cobutee-/I+didDAmafte,' {Efdaffo dado Dela  Li:I no  512a/2007|

I ~ em funcao de todos os  dEbitos do contribuinte existentes na data  do pedido,  inscritos
ou nao em dl'vida ativa ou cobrados judicialmente;  .IRE.edrsao dada pela Le.i r\0 5834/20L4).
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11  -  em  fun€ao  da   renda   bruta  familiar  anual,  considerando  o  ntlmero  d
comp5em  o  ndcleo familiar,  inclusive os dependentes e seus ganhos.

Art.   50   A    renda    bruta   familiar   e   a    soma   de    rendimentos,    a   qualq
contribuinte,  do  seu  c6njuge  ou  companheiro  e   de  seus  filhos,  mesmo que  adotivos  ou  en
outros dependentes que vivam sob o mesmo teto.

ess%,qu

dzfaBe

Paragrafo  Onico  -  E  vedada  a  deducao,  no  c6mputo  da   renda  bruta  familiar anual,  de
qualquer   parcela,  mesmo  a  correspondente a  contribuic5o  previdenci5ria.

Art.   60  Tera   direito   a   remissao   o   contribuinte   cuja   renda   bruta  familiar  mensal   nao
exceda  a  22  (vinte  e  dais)  Valores  de  Referencia  do  Municrpio  -VRM.

§  1°  0  valor  estipulado    no  ``caput"  deste  artigo  fica  acrescido  de  5  (cinco)  Valores  de
Refefencia  do  Municipio  -  VRM  para  cada  dependente  e/ou  filho  solteiro  com  idade  nao  superior  a  21
(vinte e  urn) anos.

§   20   Serao  considerados  dependentes,   para   os  efeitos  desta   Lei,   os   ascendentes  do
contribuinte e de seu  c6njuge  ou  companheiro,  que  residam  sob  o  mesmo teto.

omonto   podord   oar  concodl
inundas5o  ou  !nedndlo,  qua  tl
comprovada,  a  [mpocelbllldad

hrdgrato  tint
ddblto    Qm     proct]g6oo,     not
prQfQrontamanto a total.

Art. 70  Excedido  o  limite da  renda  bruta  familiar anual  estabelecida  no  artigo  50,  poder6
ser concedjda  a  remissao em  casos de doenca,  morte,  desastre,  desabamento,  inundacao ou  incendio,
que  resultem   na   impossibilidade  econ6mica  e  fjnanceira  do  contribuinte   para  a  soluc6o  do  d6bito,
mediante  comprovagao  em   processo  administrativo  dos  danos  sofridos.   |RB!B§Sa:s~ao  dada  pela  l_e.i  n°
5.608/2011).

§  10  Na  hip6tese do caput deste artigo e  na  impossibilidade do pagamento do d5bito em
prestac6es,  nos termos da legislac5o vigente, sera concedida remissao parcial, preferentemente a total.
(Parigrafo  `]nico  transformado  em  §10  e  redai¢5o  dada  pela  Lei  no  5.608/2011)

§  20  Exclufdos  os  casos  de  doen€a  e  morte,  poder6  ser concedida  remissao  dos  d6bitos
elativos  ao  exercicio  da  ocorrencia  dos  fatos,  sem  a  necessidade  de  comprovagao  da  impossibilidade
econ6mica e financeira,  sendo que se o tributo j6 ter sido recolhido,  a  remissao implicar6 em  restituigao
dos reqDect/res  va/ores.  {Incluido  pela  Lei  no  5.608/2011)

§ 30 Pare  os casos de  inunda€ao tamb6m  poder6  ser concedida  a  remissao da  tarifa  dos
servi€os de 6gua e esgoto,  correspondente ao excedente do consum_o m6dio ap,urado  na  conta  mensal,
nos  termos  da   regulamenta€2fo  a  ser  expedida   pelo  Servigo  Aut6nomo  de  Agua  e   Esgoto  -   SAAE.
.(Inclui'do  pela  Lei  no  5.608/2011).

{E§gulamentado  pelo  Decreto  no  2.459/2013)

Art. 80  Esta  Lei entrara  em  vigor a  partir do  dia  10 de janeiro de 2002.

Camara  Municipal  de Jacarer,  18  de dezembro de  2001.

MARCO AURELI0  DE SOuZA
Profeito Municipal

Este  texto  nao  substitui  o  original  publicado  e  arquivado  na  Camara  Municipal  de  Jacare`.

AUTOR:  PFLEFEITO MUNICIPAL MARCO AURELI0 DE SOUZA.

Publicado  em:  21/12/2001,  no  Boletim  Oficial
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Prefeitura de Jacarei
Procuradoria Geral do Municfpio

- Procuradoria Fiscal -

Ref.  Desistencia de Execu?6es Fiscais

Assunto: Valor 15 VRM

Solicitante;  Gabinete do  Prefeito

Parecer n° 29/2019 AFO/PGM

sOLlciTACAO DE pARECERi,  sOLiciTAeAO

SOBRE     DEsisTENciA    DE    EXEcueoEs

FISCAIS. VALOR DE  15 VRMs.

Trata-se  de  analise  quanta  a  possibilidade  ou  nao  de  desistencia  de

execu?6es fiscais de valores inferjores a  15 VRMs.

E  necessaria  a lei que autorize a  Procuradoria  Geral do Municipio a  nao

ajuizar  execug6es fiscajs cujo crfedito consolidado seja  igual ou  inferior ao valor equi-

valente a 15 (quinze) VRM 's, bern como preve a possibilidade de, ap6s analise do caso

1  LEI  N° 6.121,  DE  13  DE ABRIL DE  2017`  LEI  ORGANICIA DA PROCURADORIA-GERAL DO  MUNIcjpIO  DE JACAREl

PraQa  dos  Tres  Pocleres,  n° 08,  centro,  Jacarei/SP  Tel  (12)  3955-9007  e  3955-9165.
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Prefeitura de Jacarei
Procuradoria Geral do Municipio

- Procuradoria Fiscal -

e a criterio da Procuradoria, desistencia das ag6es ja em curso que estejam abaixo do

respectivo valor,  sem prejuizo da  manuteneao da sua cobran?a  no ambito administra-

tivo  ou  outra forma  regular.

No que se o valor encontrado, de  15 VRMs (atualmente R$  1.006,65), tal

previsao  6  baseada  na  Cartilha  do Tribunal de Justiga que analisou  diversos cenarios
munjcipais acerca das execug6es fiscais,  onde o Municipio de Jacarei foi mencionado

expressamente. Vejam:

Na Comarca de Jacarei]  por exemplo, de 116.413 execug6es fiscais em

curso,   76 563   apresentam   valor  da   causa   atualizado   inferior   a   R$

1.000,00  (. . .),

Ademais,   registramos   que   o   valor  encontrado   tambem   foi   baseado

em  metodo  comparativo  realizado  em  rela?ao  a  outros  municipios do  Estado  de  Sao

Paulo, fatores que nos deixam concluir com absoluta confianga que o valor de 15 VRMs

e  o  mais  adequado  considerando  a  popula?ao  deste  Municipio,  o  porte  econ6mico-

social e o poder aquisitivo da  populagao,  conforme tabela que comprova tais  informa-

c6es.

Salientamos  que  a  previsao  esta  em  consonancia  com  entendimentos

consolidados dos Tribunais de Justiga e de Contas do Estado,  nao imporfando em re-

ndncia de receita,  uma vez que existira a possibilidade de cobranpe extrajudicial de tais

valores por formas mais eficazes, celeres e menos onerosas aos cofres municipais.

Em contrapartida consta em  Lei  Estadual n°  14.272 de 20 de outubro de

2010 que no seu Artlgo 10 "Flca o Poder Executivo]  por meio dos 6rgaos competentes

da Procuradorla Geral do Estado, autorizado a nao propor ag6es, inclusive execug5es

fiscais, assim como requerer a desist6ncia das ajuizadas, para cobran?a de d6bltos

de natureza tributarla ou nao trlbut6ria, cujos valores atualizados n5o ultrapassem 600

(seiscentas) unidades Fiscais do Estado de S5o Paulo -uFESPs"  AIualizado para
hoje  R$  15.918,00.  Recentemente a  PGESP desistiu de execug6es fiscais inferiores a

Pra?a  dos  Tres  Poderes,  n°  08.  centro,  Jacarei/SP  Tel  (12)  3955-9007  e  3955-9165.
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R$ 30  mil  reais2.

Prefeitura de Jacarei
Procuradoria Geral do Municipio

- Procuradoria Fiscal -

Argumentamos  que  a  desistencia  das  execug6es  fiscais  nao  sao  uma

rent7nc/a  cte  rece/.fa  uma  vez  que  nao  estamos  falando  em  desistir de  cobrar  esses

debitos,  mas  utilizaremos outros meios mais viaveis e econ6micos para isso.

A  Lei  do  Municiplo  de  Sao  Paulo  n°  14,800  de  25  de  junho  de  2008,

prescreve que:

Artigo    1°   Fica    a   Procuradoria    Geral   do

Municipio  autorizada  a  n5o  ajuizar  ag6es  ou  execu?6es

fiscals  de  d5bitos  tribut6rios  e  n5o  tributarios  de  valores

consolidados iguais ou  inferiores a  R$ 5.000,00 (cinco

mil reais).  (Redagao dada pela Lei n° 16.680/2017)

Art.  20  Fica  autorizada  a  desistencia  das

execu 6es fiscais relativas  aos d6bitos  abrangidos  pelo

art.   10  desta  lei,   independentemente  do  pagamento  de

honorarios advocaticlos pelo devedor

Desta  forma,  existe  precedente  legal  para  desistencia  de  execug6es

fiscais,  inclusive o Tribunal de Justiga de Sao Paulo mantem em seu site uma Cartilha3

2Disponivelem<±fiB±JAao!aa4,soniurcombr/20|±±±±19/oae-sD-desistiraJ583-mil-execucoesiiscais-30-mil?rmonrrurJ=+|>

fff ' r`
Disponivel em <htt
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Prefeitura de Jacarei
Procuradoria Geral do Municipio

- Procuradoria Fiscal -

que trata das execug6es fiscais e cita expressamente a necessidade de leis municjpais

de  nao ajuizamento e desistencia de execu?6es fiscais antiecon6micas.

efiGi8fficia   administrativa   a   processual   e   assegurai-
tF.¥tamento   i!niforme  e  celel€  pars  a  satisfagfo  da
d±vida ativa.

5}  Verifi€agao d® valor minino previsto em lei municipal
pars ajuizarm€ntc die execu;£o fiscal. Requerimento de
aee5ist£H€ia das a€5es em curse [ujo valor da causa 6
imferioF a® Eirmite da lei municipal.

Desta forma esta comprovado que o Tribunal de Justiga  incentiva esses

mecanismos  modernos  de  nao  ajuizamento  e  desistencia  de  execug6es  fiscais  de

valores  irris6rios que devem ter previsao em lei (por isso a  necessidade de lei como ja

se manifestou  o TJSP em sua cartllha de orientagao).

Quanto ao valor proposto de  15 VRMs acreditamos que esta respondido

desta  forma;  o  Estado  de  Sao  Paulo  comegou  a  desistir  de  suas  execug6es  fiscais

inferiores  a  R$ 30  mil  reais,  a  Cidade de Sao  Paulo de suas execug6es fiscais abaixo

de  R$  5  mil  reais  e  o  Municipio  de  Jacarei  de  suas  execug6es  fiscais  abaixo  de  15

VRMs.

Como  dito  nao  importara  em  rentlncia  de  receita  uma  vez  que  existe  a

possibilidade  de  cobranga  extrajudicial  desses  valores  (o  dinheiro  nao  sera  perdido,

sera cobrado  por outro mecanismo mais eficaz e barato).

Pra?a  dos  Tres  Poderes,  n°  08,  centro,  Jacarei'/SP  Tel  (12)  3955-9007  e
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Prefeitura de Jacarei
Procuradoria Geral do Municipio

- Procuradoria Fiscal -

Salientamos  que  a  redacao  mais  correta  seria  parecida  da  lei  estadual

que prescreve que o poder executivo por meio da PGE fjca autorizado a nao propor e
deslstlr de execu?6es flcais inferlores a 600 UFESPs.

Concluo  pela   necessidade  de  modernizagao  tributaria  nesse  sentido;

uma   vez   que   o   estado   e   alguns   municipios  ja   disp6e   de   mecanismos   de   nao

ajuizamento e desistencia de a?6es de valores antiecon6micos ao estipulado em lei.

Jacaref,12 de setembro de 2019.

Praca  dos  Tres  Poderes,  nc  08,  centro,  Jacarel/SP  Tel  (12)  3955-9007  e  3955-9165.
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Cidade
Valor referencial deaL¢ada

Valor em  RS Fonte               zca\.cTEazTh

Jacarei/SP
7,2704  VRMs(atualmenteRS67,II)

R$ 487,92 httDwieEisi:;ano°.i::fr5e'[.::.:8ovd.ebr::3;::#i2£g°ets./leis/i¢a
L4545200|.htm|  i`£       :+I.             ±

Taubate/SP R$  778,68 •.,..J-.,.,.....+:i;`.i-'

sao lose dos
140`9641  UnidadesFiscaisdeRefere"cia

R$  995.33

Lei n° 5.740. DE 01;'09/2000
httT)s://leismuniciDais.com.br/a,'sD/s/sao-lose-dos-camDos/lei-
ordinaria/2000/574/5740/lei-ordinaria-n-5740-2000-autoriza-
o-Doder-executivo-a-nao-aiuizar-execucao-fiscal-de-credito-Campos/SP -UFIR`s.

tributario-e-nao-tributario-de-valor-atualizado-igual-ou-
inferior-a-1409641-unidades-fiscais-de-referencia-ufir-s-e-da-

outras-Drovidencias

Pindamonhangaba/SP 10 UFMP R$  933.30
Lei 4343/2005

Mogi das C"zes/SP 6UFM
RS  I.003.74

Guarulhos/SP

190  UFG` s (cento  e

R$ 630,57

LEI  N° 7.698.  DE 27  DE FEVEREIRO  DE 2019.
noveilta  UnidadesFjscajsdeCluarulhos).(RS3.3188(tresreaisetrintaedoiscentavos) httDs://leismuniciDais.com.br/al/st),/g/guarulhos/lei-

cirdinaria;`2019/770/7698/lei-ordinaria-n-7698-2019-autoTiza-
a-Drocuradoria-geral-do-municiDio-a-nao-aiuizar-execucoes-

fiscais-de-debitos-de-Deaueno-valor-de-natureza-tributaria-ou-
nao-tributaria-e-da-outras-Drovidencias

Presidente Prudente 350  UFM RS  1.296,22 Lei  Municipal n° 8709/2014

Vinhedo RS  I.570.90 Lei Municipal 3.700/2015

Or]andia R$ 996,I i
Lei  Municipal 3.904/2012 -valor regulamentado e atualizado

Dor Decreto (tiltimo Dec. 4779/2018)

Sao Bemardo do R$  2.500,00  (dois  mil
R$  2.500,00

LEI N° 6571,  DE 29  DE  JUNHO DE 2017
httos://leismunicir)als.com.br/al/sD/s/sao-bemardo-do-

camDo/lei-ordinaria/20 I 7r`657/65 7 I /le i-ord inaria-n-657 I -
2017-autoriza-a-Droc uradoria-sreral -do-mun ic iD io-a-nao-

aiujzar-execucoes-fiscais-de-debitos-de-Deaueno-valor-de-Campo/SP e quinhentos reais)
natureza-tributaria-e-nao-tributaria-a-desistir-ou-nao-interoor-
recursos-contra-decisao-judicial-aue-extinguir-as-execucoes-

fiscais-em-razao-do-valor-an[ieconomico-e-da-outras-
Drovidencias

ISaoPaulo/SP RS  5.000`00  (cincoun„reais)
R$  5.000,00

LEI N°  14.800,  DE 25  DE JUNHO DE 2008
httos://lejsmuniciDais.com.br/a/sD/s/sao-Daulo/lei-ordinaria/2008/1480/14800/lei-ordinaria-n-14800-2008-autoriza-a-Drocuradoria-geral-do-municiDio-a-nao-aiuizar-

acoes-ou-execucoes-fiscais-de-debitos-de-DeQueno-valor-de-
natureza-tributaria-e-nao-tributaria-disDoe-sobre-o-

cancelamento-dos-debitos-aue-esDecifica-auando-alcancados-
I)e la-Drescricao-e-introduz-alteracoes-na-lei-n-14107-de-I 2-

de-dezembro-de-2005.html

Estado de  Sao Paulo 1.200  UFESP R$  30.840.00 LEI   14472r`20]O  E  LEI   16498/2017

Estado de MinasGerais
17500 UFEMG R$ 40.759,25 Lei   19971/11



Prefeitura de Jacarei
Procuradoria Geral do Municipio

- Proouradoria Fiscal -

Ref.  Desistencia de Execue6es Fiscais

Assunto:  Valor  15 VRM

Solicitante:  Gabinete do  Prefeito

Complemento ao parecer n° 29/2019

SOLICITA?AO DE

COMPLEMENTO AO  PARECER1.

JUSTIFICATIVA  DE  QUE  FORMA

OCORRERA  AS   DESISTENCIAS

DAS       ACOES        EXECUCOES

FISCAIS.  HONORARIOS.

Trata-se de complemento ao Parecer n° 29/2019 que fez analise quanto

a  possibilidade ou nao de desisfencia de execuc6es fiscais de valores inferiores a  15

VRMs.

0 projeto de lei de Jacarei seguifa o racioclnio de que fi.ca aufonzada a

desistencia das execu?6es flscais relatives aos d6bitos abrangidos pelo art   1° desta

lei, independentemente do pagamento de honorarios advocaticios pelo devedor.

Explicando,  uma  vez  desistido  da  agao  de  execugao  fiscal,  nao  sera

mantida  uma  execugao  somente  de  honorarios  advocaticios  ou  a  pr6pria  execugao

fiscal  somente  de  honorarios,   sera  proposto  mediante  peticionamento  ao  jui'zo  a

des/.stenci.a fofa/ da execugao fiscal; a qual nao tefa mais a curso judicial.

Quanto a  incidencia de  honofarios dos quais o municipio ao desistir de-

veria arcar, entendemos que deveriamos seguir mesmo raciocinio da lei do Municipio

1  LEI  Na 6121,  DE  13  DE ABRIL DE  2017.  LEI  ORGANICA DA PROCuFiADORIA-GERAL  DO  MUNICIPIO  DE JACAREi

Art.  26  Sao atribuig5es do  Proourador do  Municfpio,  sem  prejuizo  daquelas  previstas  na  Lei  Municipel  nD 2.915,  de  18  cle  abril  de
1991
I - p/omover esludos/.uri'cJjcce sabre as materias de compet6ncia de cada unidades admlnistrativas e Secrctarias;
11 - vedwcar previamente a constltuaonallclade e a  legalldade de atos administratrvos:
JV  -em/.fi./ pereeorasjwn`dieo6 sabre  a§  materia§  de  sua  area  de  atua9ao a  par[iclpar de  reuni6es junta  as  autoridades,
de§ignado; V -elaborar atos administrativos em geral,
Vl  - dri.®nfar os ser`ndores nas qiiestoes |uridicas vinculadas ac exercicio de suas fung6es
e/ou atribulg6es;

Pra€a  dos  Tres  Poderes,  n°  08,  centro,  Jacarei/SP  Tel  (12)  3955-9007  e  395

Pagina  1  de 3                                                                 ,,



Prefeitura de Jacarei
Procuradoria Geral do Municipio

- Procuradoria Fiscal -

de  Sao  Paulo  no  seu  artigo  3°,  resumidamente  em  que  sera  feito  a  desistencia  nos

casos  e  execug6es fiscais  embargadas desde  que  sejam  sem  Onus  ao  Municipio  de

Jacaref.

Lei 14800/08 S5o Paulo.
Art. 2° Flca autorizada a deslstencia das execug6es fiscais relativas aos

d6bitos  abrangldos  pelo  art.  1° desta  lei,  independentemente  do paga-

mento de honor5rios advocatf cios pelo devedor.

Paragrafo Unico. Na hip6tese de os d5bitos referidos no "caput", relatlvos

ao mesmo devedor, superarem, somados, o limite fixado no art.1° desta

lei,  sera ajuizada nova execu?ao fiscal, observado o prazo prescricional.

Art. 3° Excluem-se das disposi§i5es do art   2° desta lei:

I  - os debitos objeto de execug5es fiscais embargadas,  salvo se o exe-

cutado  manlfestar em  Juizo  sua  concordancia  com  a  extin?ao  do feito

sem quaisquer Gnus para a Municipalidade de S5o Paulo;

11 -os d6bitos objeto de decis6es judiciais ja transitadas em julgado.

Exemplos de motivos para a desistencia das Execug6es  Fiscais:

a)           Existe   o   debito   fiscal,   ainda    nao   prescrito,    abaixo   do   valor

estipulado em lei,  com cadastro correto sem quaisquer vicios,  nao existe

processo   administrativo   questionando   os   valores;   ap6s   analise   pela

Procuradoria  Geral  do  Municipio  tal  divida  podera  ser cobrado  pela  via

extrajudicial como o protesto. A divida cobrada pela via extrajudicial sera

acrescida  de  honorarios  advocaticios  nos  termos  da  Lei  Municipal  n°

6.121/17;

b)          Valor ajuizado abaixo do valordesta lei, do qual nao se conseguiu

cita?ao;  ocorreu  falecimento  do  executado  sem  inventario  ou  partilha;

sem bens mensuraveis para penhora, quando nao comporta penhora de

im6vel;

¢:
Ei=

Pra¢a  dos  Tres  Poderes,  n°  08,  centro.  Jacarel'/SP  Tel  (12)  3955~900
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Prefeitura de Jacal.ei
Procuradoria Geral do Munjcipio

- Procuradoria Fiscal -

c)          Valor  ajuizado  abaixo  do  valor  desta  lei  com   homonl'mia,  sem

nLlmero de documentos de identificagao no sistema;

d)          Valor  ajuizado  abaixo  do  valor  da  lei,  com  debito  prescrito  ou

decaido,  sem qualificagao completa  (nome,  CPF,  enderego).

Concluimos pela necessidade de modernizaeao tributaria nesse sentido;

uma  vez  que  o  estado  e  alguns  municipios ja  djsp6e  de  mecanismos  de  nao  ajuiza-

mento e desistencia de ag6es de valores antiecon6micos ao estipulado em  lei,  salien-

tamos que a previsao esta em consonancia com entendimentos consolidados dos Tri-

bunais de Justiga e de Contas do Estado,  nao importando em renllncia de receita,  uma

vez  que  existira  a  possibilidade  de  cobranea  extrajudicial  de  tais  valores  por  formas

mais eficazes,  celeres e menos onerosas aos cofres municipais.

Jacarei,  17 de setembro de 2019.

Pra?a  dos  Tres  Poderes,  n°  08,  centro.  Jacarei'/SP  Tel  (12)  3955-9007  e  3955-9165.

Pagina 3 de 3



ffi           Msbcttp:ddsFjatceare           ©

Assunto:     Plano     Comunifario     Municipal     de     Melhoramentos     (PCMM)     e

Contribuig6es de Me]horia

Ao Gabinete do Prefeito

Sr.  Izaias Jose de Santana - Prefeito do Municipio de Jacarei

Prezado Senhor,

Conforme  solicitado  a  esta  Secretaria,   identificamos  as  cobrangas  de

contribuig6es    de    melhoria    em    andamento,    bern   como    a    utilizagao    do    Plano

Comunitario  Municipal  de  Melhoramentos  (PCMM),  com  fulcra  na  Lei  n°  4.892/05.

Ressaltamos que  a  coleta de dados referentes a tats cobTan9as nao foi  integral,  na

medida  em  que  existem  inconsistencias  e  informag6es  faltantes  na  base  de  dados,

planos cancelados e sem registro.

Passamos aos nossos comenfarios.

De  acordo  com  a  Constituicao  Federal,   a  contribuigao  de  melhoria  e

cobrada em  razao de obras pdblicas, ao passo que nos termos do artigo 81  do CTN,

o  tributo  e  jnstituido  para  fazer  face  ao  custo  de  obras  pdblicas  de  que  decorra

valorizacao imobiliaria.  Por sua vez,  o Decreto-Lei n° 195/67,  o qual foi recepcionado

em   nosso   ordenamento  juridico  como   norma  gera]  da  contribuigao   de   melhoria,

disciplina  que  o fato  gerador e  o  actescimo do valor do  im6vel  localizado  nas  areas

beneficiadas direta ou indiretamente por obras publicas.

Como  se  depreende  da  analise  da  hipctese  de  incidencia  prevista  na

Constituigao Federal em cotejo com  o CTN e o Decreto-Lei n°  195/67,  o fato gerador

da contribuieao de  melhoria  nao 6 a mera  realizaeao da obra,  mas sim  a valorizagao

imobiliaria  dela  decorrente.  Alem  disso,  o  valor devido  pela  contribuieao  de  melhoria

Praea doe Tree Podere§,  73 -Centro -Jacarei -SP -CEP 12327-170 -Telefone:  (12) 3955-9154 / (12) 3955-9047



decorre  da  combinaeao  de dois  limites,  quais  sejam,  o total  (despesa  total  realizada)

e o individual (acrescimo de valor que da obra resultar para cada im6vel beneficiado).

Sendo  assim,  todas  as  despesas  realizadas  para  a  execugao  da  obra

devem  ser  rateadas  entre  os  contribuintes,  sendo  que  o  rateio  atribuido  nao  deve

ultrapassar   o   valor   da   valorizac:ao   imobiliaria   daquele   im6vel.   0   limite   total   sera

aplicado  levando-se  em  conta  o  montante  pago  por todos  os  im6veis  localizados  na

area de influencia da obra.

Ocorre   que   identificamos   algumas   situag6es   que   nao   atendem   aos
'interesses do  Municipio:

>          Jurisprudencia    sobre    a    ilegalidade    dos    Planos    Comunitarios    de

Melhoramento

A  Lei  Municipal   n°  4.892/05  jnstituiu  o  Plane   Comunitario  Municipal  de

Melhoramentos  -  PCMM,  sistema  de  parceria  entre  o  Poder  Ptlblico  Municipal  e  a

comunidade  ou  parte  dela,  para  a  execugao  de  obras  e  melhoramentos,  mediante

livre  adesao  e  contrataeao  pelos  beneficiarios,  alternativamente  ao  pagamento  de

contribuigao de melhoria.

A  iniciativa  do  Plano  podera  ser  da  pr6pria  Administragao  Municipal  ou

dos  proprietarios,  titulares  do  dominio   tltil  ou   possuidores  a  qualquer  tftulo,   sendo

necessario,    em   ambos   casos,    que   se   verifique   a   adesao   dos    interessados,

representando,   no   minimo,   60%   (sessenta   por  cento)   do   Gusto  total   da   obra   e

melhoramento  relativo  ao  PCMM.  Atingida  a  adesao  minima,  cabefa  ao  Municipio  a

responsabilidade  pelo  custeio  das  obras  e   melhoramentos  relativos  a   parcela  de

proprietarios   nao  aderentes,   ate   o   limite  de  40%   (quarenta   por  cento),   que   sera

diretamente contratado com a empresa vencedora da licitagao.

Em  relagao  aos  nao  aderentes,  a  parcela  de  custo  da  obra  que  cabers

ao  Poder Ptlblico sera cobrada  na forma de contribuigao de melhoria.
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A  jurisprudencia  majoritaria  caminha  no  sentido  da  ilegalidade  desses

planos,  pois  ha  cobranga  de  tributo  travestida  na  forma  de  prego  pdblico,  sendo  tais
"contratos" considerados  ilegais e abusivos.  Alem  disso,  as contribui?6es de melhoria

vinculadas     a    tais     planos    tambem     estao    sendo     consideradas     ilegais     pela

jurisprudencia  por conta  de  ausencia  de  demonstragao  do  fato  gerador  (valorizaeao

imobiliaria).  Senao,  vejamos:

TRIBUTARIO          APELA9AO          EMBARGOS          A          EXECU9AO

PAVIMENTACAO   ASFALTICA   EXERcicIO   DE   2003   MUNIC/Plo   DE

VALINHOS   Impossibilidade   de   cobran?a   de   contribui?ao   de   melhoria

com  base  exclus.Ivamente  no  custo  da  obra  Precedentes  do  STJ  e  do

TJSP Cobran?a com fundamento na Lei n°.  3.130/97, que institui o piano

Comunitario  Municipal  de  Melhoramentos  da  Cidade  de  Valinhos  Ainda

que  se considere  que  a cobranga  realizada  nao  se trata  de contribuigao

de melhorja,  inexigivel a cobranga em decorrencia do Plano Comunitario

Precedente  desta  C.   Camara  Senten?a  mantida  Recurso  desprovido.

(TJ/SP,    Apela?ao    n°    0000998-80.2008.8.26.0650,    15a    Camara    de

Direito  Pdblico,  Data do julgamento:  28/07/2015)

APELACAO  A9AO  ANULAT6RIA  Contribuigao  de  Melhoria  Requisitos

do  ariigo  82,  do  CTN,  nao  atendidos  -  Inexistencia  de  prova  sobre  a

valorizag5o  do  im6vel  Cobranga  indevida  para  custeio de  obra  poblica  -

Sentenga  mantida -Recurso desprovido.  (TJISP, Apela9ao n° 0000033-

10.2013.8.26.0042,      14a     Camara     de     Direito     Ptiblico,      Data     do

j ulgamento:26/11 /2015)

Ressalta-se   que   o   artigo   17   da   Lei   Municipal   n°   4.892/05   veda   a

remissao   de    debitos    ort.unc/os   do   PCMM   (inclusive   juros,    multas   e   correeao

monetaria).    Entretanto,    entendemos   que   tal   vedagao   restringe-se   aos   valores

cobrados no  PCMM,  sendo cabivel a  remissao para as cobrangas de  contribuigao de

melhoria.
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>          Analise da aplicacao do art. 3° do Decreto 851/04

Nos   termos   do   artigo   30   do   Decreto   n°   851/04,   o   pagamento   da

contribuieao de melhoria deve atender os seguintes parametros:

(i)           o valor cobrado  pelo  Municipio  em  cada  ano  nao  podera  exceder

a  3%  (tres  por cento)  do maior valor fiscal  do  im6vel,  atualizado a

6poca da cobranga;

(ii)          o   valor   devido   a   cada   ano   sera   cobrado   em   (12)   parcelas

mensais,  iguais e consecutivas;

(iii)         o    Municipjo   cobrara   a   Contribuigao   de   Melhoria   em   quantos

exercicios forem  necessarios para a extingao do debito tributario.

Nesse cenario,  considerando ainda  que  na epoca  das cobraneas muitos

im6veis    ainda    possuiam    seus    valores    venais    defasados,    existem    cobrangas
"anormais" em relagao ao ntlmero de parcelas e/ou valores cobrados

/    Para  o   im6vel  de   lnscrieao   n°  441432174004500000,   no   Plano   n°   1279,   o

pagamento  iniciou  em  10.11.09  no valor de  R$  12,76  (atualmente  o valor e de

R$ 22,92).   As parcelas foram divididas em 699,  com o Jiltimo vencimento para

10.01.2068.

/    No   Plano   1292,   em   relagao   a   lnscrieao   lmobiliaria   441342112000100000

temos o calculo abaixo da contribuieao de melhoria:

L = 20,00

I  =   7,00

c=   51,60

C  =  3.612,00

Pofem,  o valor cobrado foi  R$ 3.806,60 devido a corregao monetaria,  em

124 presta?6es,  a serem pagas ate 2021.  Tendo em vista que o valor venal em 2011

era R$  12.349,43,  considerando o limite anual de 3% do VV (R$ 370,48), temos que a

prestagao maxima foi de R$ 30,87.
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0  primeiro  contribuinte  quitou  os  carnes  ate  2008.   Entretanto,   o  novo

proprietario  teve  seus  debitos  inscritos  em  divida  ativa  em  relagao  ao  periodo  de

2012 a 2018.

v'   Existem  planos  com  vencimentos  ate 2044,  por exemplo.  Vejamos a  listagem

abaixo:

Plano Bairro

1257       ParqueMeiaLua

1258      Cidade salvador

1259      Parquedos principes

1260      Vila santa  Rita/Jd.Colinas

1261        Jardim  col6nia

1262      Jardim paraiso

1263       MariaAm6lia

1266       MariaAmelia

1268      Jardim  paraiso

1274      Jardimdovale

1275      Jardimdovale

1276      Centre

1278       SantaMarina

1279       Jardimcol6nia

1281
Cjdade Salvador e Parque dos
Principes

1283       Prolong.  Santa  Maria

1285      Parquedos principes

1286      ParqueMeiaLua

1288       MariaAm6lia

1289      Jardimdovale

1292       Maria Am6lia

Total..............."..

Valores a           Maior             Ano de
veneer        vencimento   Publicagao

1.127,70               abr/22

14. 588,82            nov/40

71.649,52            sev42

6.896,49             abr/34

53.222,77            jan/33

43.575,71            dez/39

2.288, 59             set/24

22.756,23             jun/30

5.616,84               jun/31

6,053,73             jan/25

4. 579,20             dez/23

1.802,68                jul/35

391. 004, 99          dez/44

64.110,99             jan/68

6.300,26              jul/36

8.128,70              fey/23

224.747,29            jul/57

21.034,03              jul/29

124.547,56           nov/42

139.697,05           ago/25

71.210,27             jan/35

1.284.939,42

2004

2004

2005

2004

2003

2003

2003

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2010

2009

2010
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Por fim, encaminhamos anexados as seguintes informae6es:

-Anexo I -Mapa geral das cobrangas de contribuie6es de melhoria com informac6es

-Anexo 11 -Resumo dos planos ativos

-Anexo Ill  -Resumo das contribuig6es de melhoria  langadas

-Anexo lv -Resumo dos valores pendentes de cobranca em Divida Ativa

Atenciosamente,

Jacaref, 07 de agosto de 2019.
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ANEXO I -Contribui¢6es de Melhoria (Mapa geral)

Plaro Eb'„o Oi ca rmrro da oba Bas. dr frorm&qao V. Ion lump. de
Vr  Ft)ce Eido

VI  R.c.Hdo VI  R.c.bjdo
Va k„®s a in VAloros  , u,,,ro

lo,ro,in)
quAfu)O,qu (Drvida AGv.)Ahahaado Acorfe V,nc,r V,ncto

P LAIO  O00012 56 BEirro  Jardim  Pltoresco 19184.79

8  0  323  de  27A]3C004(fls09a10)

14  coo,69 6,1.13 3  312.90 5  579.37 -
i . " \` "\ t \ : S ` Ban) Perquo maa Lua 242  923.29

8  a  316  de  24A}8Cco4(nsog,1oa11)

264  474  76 69  1 i3,a4 84  3ee,88 124  795.46 1   584,49 1127,70 abr-22

P LINO  000012 S8 Ban) Cldado Salvado/ 323  I 86.02

8 o 3a2  de  22p.Sf2coi(fis15.16.17e19)

395  070  47 €4 0'7,59 1,`   I   `   * 211752,16 1   960,47 14  588,82 nov40

P LINO  O00012 S9 Be.rro  furque  dos  Pr\ncipe5 941   775.82

a  0  3 /4  de  12co2Q005\fl§18,19.20a21)

1   093  995  76 166  0RA .A8 281   398,71 + \  \ , `` ` , I 0  788,46 71   649,52 •,1=

P LNI O00012cO BarTo  Vile  Santa  Rlta/ Jd  Colinas 82  602.52

8  a  345  de  21co8tz004(ns06a07)

408  303  61 •`  .I  \  `` 35fi9€.93 Sl  031.43 2  1  1 6,co 6  096,48 aDr-34

`  us "~\'¢`
Bairro  Jardim  Colonla wlE ro  1 595x2 oo 3rsJ E M 757 82. .9 90  SOS,g9 127  576.43 2On  070.42 2  537,05 \  ,  :=I  ''- lan-33

P LINO 00001262 Burro  Jarctm  Paowso

8 0 305 0e  1311ZJZco3 -MEro1623#cO36iEM

cO3 049 95 135  882.15 1 18 088 .93 .¢ ' , , ? \. 1  :   i     :  `\` 43  575,71 doz-39

`` \ 1"` C NN \ * '
(ns     11,12   e    13) 539  388\06 \62 086 ,1 0 144  567,67 i+i t+++ \  `1,   :   ' 2 288 \59 `'1.,

PLINO 00001284 • i, i  + ¢,

:....,"(flso7,08.09e1o)

356  325,44 114  238,70 128  926,73 1 96  373 .38 4  010,30 -

Pl.PNO 00001266 8amo  JarcEm  llama  Amella +i7 Oce.86

(fl5    07,08  e  O9r  Rebf   8  a4o8deol/1oro5.(flsil,12e13)

55913S,60 111   881,67 157149,39 221   003.88 12  510,65 22  756,23 Jun-30

PLPNO OOooi2ee Oalrro  J8rdm  Paralso
- : `  \\ st  : `\

8  o loo  de  o6moo5  (heee.oge1o)-Retif8a4oBde01/1cos.(fls11.12e13)

:tl  'u:  . . 64  485,2. 97157,70 1,1264.07 8  994,,5 5616,84 Jun-31

P\~"\:,`\,.sO\X® BaJrio Cento 27 975.80 (,§  09  e  10) 36  212,71 i c   `,`\ 1  \` ` 10  674,71 15396.86 -
. ` " `*„Ou \ :  \ 8aiITo  J8rctm  do  Vale 351    170.57

I  ,,:   h     `1`  ?:ue(fls06,07e08)

: . -  ,,- 1 `\  .` 42  026,61 64  344,80 97 98\.59 1772,16 6  053,73 lan-25

PLNI OOOO`2ls Balrro  Jardm  do  Vale 4 t 2  3 36 , 1 3

8 a 133 de  17 o3 2oo6(,s07e08)

155  596,95 59 890 leo 0 613 ,5T 57  019.94 2  344,'2 4  579,20 •,  `  .\

plum OOOO`2i6 Bairro Cents t7  702.97 (fls    o6  a  o7) 22  610  48 17  905,04 186,30 15,42 1   802,88 JUI-35

pLunocoo`2ii Chdearas  Rurais 6anca Maria 1 11  3CHl .J 2 (fls    07  a  08) 110   563,17 39  032,73 43  3,4,70 82  216.99

p.un ocoo`2i 8 BallTo  Jardm  Santa  Manna 886803.92 (,s    O8eo9) I  016  864,00 79  751,58 127  61.,I S 1  83  7 sO .1  8 : .  € .\(  €  + 39100,.89 dl`z44

PLPNO 0cO01218 Balrro  Jardlm   Coloni€ 189  342,93

(ls   o6 e o7)-fiet 8 o   517deo6rogrzcol-inso5e06)

439  092,53 27  906,29 21   304,02 •.   `\<\   \. 26  „6.,7 6,110.99 .,''J.`1

44  865,89

.`  N\ :   ~  ` \ V,   - X\ `(,s07e08/

49  901,40 10   710  43 26  792  89 43 87' ,00 -
Cldade  Salvador a Parqua di)s  Pmcip6s 123  609,47

I o .uf  de  I b u6  zuut(Is08e09)

118 684,79 26  ce7 89 41   379  94 57  481,92 3  619.37 6  eon.26 JUL36

® ` H \` < `* 0 ` i ' I BalrrD  Prolong   Sanfa  Llana ` 039 086\60

i.."(nso7o8aoo)

419J'0,,05 159  876,10 64  424,10 117  711,31 \0169.63 8  1 2S .TO •-`   .  :  \

> . ~ C N* , ` ? „ 77  759,90

<  \"\  \`  \® 1,\   \ ?®(lslo11e12t

112   001,87 56  76017 34  67S  36 55  830,7€ -
Ba.rro  Parque  dos  Pnnapes 576  599  51 (fls    09,10  e   11) 733  290,22 66  576  1 9 124156  97 182  616,73 33  234.02 224 747j9 Jul-57

PLAN O  O00 01 286 BeirTo  Parque  Lteia  Lua 524  712,15

80  597  de  23   12  2cOB  (fls02.03e04)

\ .L `,  \ : \ * 198  52'  68 119  025  40 162  257,77 4  046.76 21034.03 Jul-29

>`~\`01®`\`.`€® BairTo  Jardlm   Mana  Am6Iia 125 224 ,08

a o 668 de 26 02  2o`o(fls'3e1,)

716  457.64 3a  582,99 '.,  ''\,   ®\ i 714 ,03 8  566,62 124  547,56 nov42

763  255  48

\\ +\-.~  :\  \ `   `1~(flso7,o6eog)

891418,54 225  903  34 150  023  53 200  741   34 ¢  I   .  = 139  697,05 ago-25

PIENO 00001290 Bairro Parque  dos  Prinapes 877  957,55

a  a   650  de  14   11   2cO9(Iso7o8,og.1o,"a 12)

33S  929,90 89  547  39 74  939  5, 96  263,69 3  604.32 -
PLAN a  O00 01 292 BailTa  Jardlm  Mana  Amel.a `  ,1  `  :   '  1,

a o 688 de 26 02 zo`o(fls15el6/

:` -,,1,\ 16  626  52 37  E15  53 56  062,49 16  589,57 7121027 Jan-35

PLAVO  0 cO 01 294 B8Irro Ja/dlm   Sanfa  htinna 1   502  427,01 (fls    0910,11   e   12) 620  314,40 136  510  73 174  820  55 251137,90 t\\  `  ' \   ` + -
TaaL~m„.... m„„„ n H ~_.„„  ... n H .  .  .  .  . :?i ,,,JI' '2.$60£,,.09 !A916.7,S9 2  cos cog.So a  ,&b  1 60,, 2Jun£| `2R.J839AZ -

Praea dos Ties Poderes,  73 -Centro -Jacarei -SP -CEP  12327-170 -Telefone   (12)  3955-9154 / (12) 3955-9047



ANEXO 11 -Resumo dos planos ativos

Plaros em cobranca
Bairro Qtde
Bairro  Parque Santo Antonio/Maria Amelia 1

Ba i rro Ce n tro 2

Bairro Centro/Jardim do Vale 1

Bairro Cldade  Nova Jacarei 1

Bairro Cidade Salvador 5
Bai rro J ard i in Co I i n as 1

Bai rro J ard i in Co lan i a 2

Bairro Jardim  do Vale 3

Bai rro Jardim  Maria Am€lia 4
Bairro Jardim  Nova  Esperan¢a 3

Bairro Jardim  Parai'so 7
Bairro Jardim  Pitoresco 2

Bairro Jardim Santa Marina 2

Bairro Jardim  Sao  Luiz 1

Bairro Jardim Sto. Antonio  Boa Vista 5

Bai rro Jardim Vera  Lucia 1

Bai rro Pagador An drade 1

Bairro Parque  California 5

Bairro Parque  dos Pri'ncipes 3

Bairro Parque  Meia  Lua 3

Bairro Parque Santo Antonio 1

Bairro  Prolong. Santa  Maria 1

Bairro Vila Santa Rita/ Jd.Coli nas 1

Chacaras Rurais Santa Maria 1

Cidade Salvador e  Parque dos  Principes 1

Sao Silvestre 1

Total.................................... 59
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ANEXO Ill - Resumo dos valores lan9ados

Resume dos plaros Or€amento da obra valor lanedo
26 Pl anos com informa€5es R$       11.272.938,47 R$ 10.738.883,33

33 PI anos sem informac5es Nao h5 R$   2.180.242,50

*Observaeao:  Em relagao aos 33 planos sem informa?6es,  nao ha registro sobre o

Gusto da obra e o valor laneado no sistema 6 de somente R$ 2.180,242,50
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ANEXO IV -VALORES  PENDENTES EIVI  DIVIDA ATIVA

Plano
DA em aberto DA em acordo Total

Valor lnicial Valor Atual Valor lnicial Valor Atual Atual

00000005 Tota I 2.026,91 9.687,14 $                  9.687,14

00000412 Tota I 771,20 4.049,25 $                  4.049,25

00001256 Total 2.127,54 7.184,36 $                  7.184,36

00001257 Total 18.371,24 70.105,70 $             1.584,49 $         2.604,15 $              72.709,85

00001258 Total 52.348,51 185.855,11 $              1.960,47 $          3.596,44 $             189.451,55

00001259 Total 83.291,72 224.301,36 $          10.788,46 $      21.894,97 $             246.196,33

00001260 Total 10.586,79 36.388,74 $              2.116,68 $          3. 224,82 $               39.613,56

00001261 Total 56.185,66 142.476,30 ?              2.537,05 $          5.073,06 $            147.549,36

0000126Z Total 42.690,16 129.400,30 $          12.212,70 ;      34.302,09 $            163.702,39

00001263 Total 37.046,62 122.658,46 $              3.735,05 $          8.348,41 $            131.006,87

00001264 Total 18.995,20 76.591,13 ;             4.010,30 $       13.980,52 $               90.571,65

00001265 Total 47.891,67 166.786,53 $          14. 2 74,96 $      47.165,23 $            213.951,76

00001266 Total 96.517,00 399.266,54 $          12.510,85 $       25.102,38 $            424.368,92

00001268 Total 58.395,07 175.055,36 $             8. 994,45 $      27.847,89 $            202.903,25

00001274 Total 50.150,44 104.007,49 $               1.772,16 $          5.911,42 $            109.918,91

00001275 Total 19.751,46 52.566,13 $              2.344,12 ;          7.380,32 $              59.946,45

00001276 Total 2.106,11 1.167,70 $                   1.167,70

00001277 Total 13.375,08 26.066,89 $              26.066,89

00001278 Total 125.304,13 269.728,19 $          22.606,63 $      44.121,22 $            313.849,41

Ooul279 Total 16.253,15 25.631,97 $          26.116,47 $      60.648,62 $              86.280,59

00001280 Tota I 6.209,14 22.423,96 $               22.423,96

00001281 Total 10.863,80 31.522,66 $              3.619,37 $          6.487,99 $               38.010,65

00001283 Tota I 54.259,97 153.075,38 $          10.169,63 $      25.258,72 $            178.334,10

00001Z84 Total 8.941,28 33.199,48 $              33.199,48

00001285 Total 123.075,39 235.391,46 $          33.234,02 $      59.374,00 $            294.765,46

00001286 Tota I 85.480,13 202.535,03 ;            4.046,76 $          8.624,83 $             211.159,86

00001287 Tota I 2:J7 ,2:3 217,76 ;                     217,76

00001Z88 Total 146.365,88 285.658,58 $              8.566,62 $      14.509,23 $            300.167,81

00001289 Total 118.968,47 251.809,66 $          18.600,23 $      34.543,75 $            286.353,41

00001290 Total 116.373,09 216.300,17 $          43.604,32 $    7S-JI3J7 $            292.023,94

00001292 Total 78.397,50 152.358,70 $          16.589,57 $      31.564,83 $             183.923,53

00001294 Total 188.965,33 339.435,29 $          80.788,18 $    142.253,30 $            481.688,59

01000649 Tota I 144,17 1.091,74 $                   1.091,74

02000036 Tota I 13.301,33 66.537,82 $              1.864,59 $      10.992,65 $               77.530,47

02000667 Tota I 6.258,48 39.768,72 $              39.768,72

02001021 Total 2.578,32 15.626,82 $              1.138,80 $          3.327,46 $               18.954,28

02001023 Total 4.376,33 28.089,45 $               1.527,71 $          5.331,51 $              33.420,96

02001452 Total 1.884,95 13.552,65 $                 483,75 $             720,93 $               14.273,58
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03000216 Total 4.940,43 30.188,95 $               30.188,95

91000091 Total 53.360,43 589.098,74 $              3.582,68 $      29.006,95 $            618.105,69

Total Geral $    1.779.207,33 $      4.936.857,67 $        355.381,10 $   758.921,46 $        5.695.779,13

Praga dos Ties Poderes,  73 -Centro -Jacarei -SP -CEP  12327-170 -Telefone.  (12)  3955-9154 / (12)  3955-9047



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

CIDADE L|[®]=|l'lrl ARTIGO

Esteio
Lei n° 6.239, de03dedezembrode2015.

Art.   1°  Fica  a  Prefeitura  Municipal  de  Esteio,
por   jntermedio   de   seu   6rgao   competente,
autorizada a levar a Drotesto.  coma tambem ainscreveremdrQaosderestricaodecfedito.a

Certidao   de   Divida  Ativa   (CDA\   de   debitos
tribufarios  e  nao tributarios  exidiveis,  em  fase
extrajudicial   ou   judicial,   e   cujos   efeitos   do
prote§to oij da  inscri?ao  alcan€afao,  tambem,
os responsaveis e corresponsaveis tributarios,
desde  que  seus  names  constem  na  Certidao
de Divida Ativa.

ltaquaquecetuba Decreto n°7.556/2018

Art.  2° Fica a Secretaria Municipal da  Receita,
em   conjunto   com   a   Secretaria   Municipal  de
Assuntos     Juridicos,     responsabilizados     do
envio      para      orotesto      extraiudjcial.      das
Certid6es     de     Dlvida     Ativa     dos     creditos
tributaries    e    nao    tributarios    do    Municfoio,
constituidos   na   forma   da   lei,    inscritos   em
divida ativa,  em ajuizamento ou a ajuizar.
§    1°   Compete    a    Secretaria    Municipal    da
Receita,    em     conjunto    com    a    Secretaria
Municipal   de   Assuntos   Juridicos,   efetuar   o
controle  de  legalidade  dos  tftulos  que  serao
levados a protesto extrajudicial,  nos termos da
legislagao       vigente,       especialmente,       em
conformldade   com   o   disposto   no   artigo   2°,
pafagrafo 5°,  incisos I  a VI, da Lei  n° 6.830,  de
22 de setembro de  1.980.

Foz do  lguaqu

LeiComplementar no

Art.   168-A  A  administragao   pdblica   direta   e
indireta fica autorizada a  proceder a cobran?a
de seus cteditos vencidos,  representados pela
certidao  de  dMda  ativa,  por  meio  do  protesto
extrajudicial,   nos  termos   da   Lei   Federal   n°
9.492,   de   10  de  setembro  de   1997  e  suas
alterag6es:
I  -a  protesto da divida ativa n5o prejudicafa a

82, de 24 deDezembrode ajuizamento das divides nao quitadas;
11    -   a   criteria   da    administragao   pdblica    e
mediante  a  avaliagao  da  Procuradoria  Geral

2003. do   Municfpio,   fica   autorizado   o   protesto   de
cfeditos  vencidos  objeto  de  execugao  fiscal
em tramite;
Art.173  0  Poder Executivo  regulamen{afa  os
procedimentos    relativos    a    inscrigao    e    a
cobranga via protesto extrajudicial e/ou judicial
da  Divida Ativa.
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Curitiba

Lei  n° 14.697,  de13dejulhode2015

Art.1°   Fica  o   Poder  Executivo,   por  meio  de
sua  Procuradoria  Geral,   autorjzado  a  enviar
pa ra                      protesto                      ext raj ud lci a I ,
independentemente   do   valor   e   sem   pr6vio
dep6sito de emolumentos,  custas ou qualquer
despesa   para   o   Municipio,   as   certid6es   de
divjda   ativa   de   creditos   trlbutarios   e   nao-
tributarios  do  Municipio  de  Curitiba,  conforme
disposto  na   Lei  Federal   n°  9.492  de   10  de
setembro  de  1997,  al{erada  pela  Lei  Federal
n° 12.767, de 27 de dezembro de 2012.

Campos do Jordao
Lei n° 3.468, de05deSetembrode2011.

Art.1 °Fica  autorizado  o  protesto  extrajudicial
da  divjda  ativa  do  Municipio  de  Campos  do
Jordao.
Art,      2°      A      Certidao      de      Divida      Ativa
encaminhada  a  protesto  devera  confer,  al6m
dos  requisitos  obrigat6rios  previsto  na  Lei  de
Execu?ao  Fiscal,  os  seguintes  dados:  nome
completo do devedor,  ntlmero  de  insorieao  no
CPF ou CNPJ e enderepe completo,
Art.  3° Considera-se praea de pagamento para
fins  de  protesto,  para  todo  e  qualquer  debito
c>riundo    da    divida    ativa    do    Municipio    de
Campos   do   Jordao,   o   pr6prio   Municipio   de
Campos do Jordao.
Art,    4°    Poderao    ser    protestados,    debitos
regularmente      inscritos      na      dMda      ativa,
inclusive aqueles que ja estejam  sendo objeto
de execugao fiscal.
Art.   5°  0   protesto   extrajudicial   dos   d6bitos,
tributarlos  e  nao tributarios,  inscritos  na  divjda
ativa.  devera  ser  utilizado,  preferencialmente,
nos seguintes casos:
I - Acordos  rompidos;
11  - Cteditos em fase extrajudicial de cobranea
com  valores  de  R$  0,01   ate  o  limite  de  100
(cem) UFESP's -Unidade Fiscal do Estado de
Sao Paulo.

Espirito Santo Lei 9,876, de  12dejulhode2012

Art.    1.°    Fica    o    Estado    do    Espirito   Santo
autorizado     a     estabelecer     procedimentos
administrativos   de   cobran?a   extrajudicial   de
titulo     executivo     judicial     condenat6ric>     de
quantia    certa    transitado    em    julgado,    de
creditos    tributarios    ou    nao    tributarios    do
Estado,    das    autarquias    e    das   funda?6es
pdblicas    estaduais,    independentemente    do
valor   do   cfedito   inscrito   ou   nao   em   Divida
Ativa.

PraEa dos Tr5s Poderes,  73 -2° andar, Centrci -Jacarei-SP
Telefone: (12)  3955-9111  -Fax. (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov`br



Prefeitura de Jacarei
Gabine{e do Prefeito

Rlo Grande doNorte Lei n° 8.612, de30dedezembro

Art.   1°  A  Fazenda  Ptiblica  Estadual,  atrav6s
da    Procuradoria   Geral   do   Estado,   podera
apresentar  para  protesto,  na forma  e  para  os
fins  previstos  na  Lei  Federal  n°  9.492,  de  10
de setembro de  1997,  as Certid6es de  DMda
Ativa Tributaria e Nao-Tributaria.

Art.  4°-A.  Fica a Procuradoria-Geral do Estado
de 2004 autorizada a celebrar convenio com entidades

de  prote?ao  ao  cfedito,  para  fins  de  inclusao
de   creditos   de   natureza   tributaria   ou   nao-
tributaria,  inscritos  na  Divida  Ativa  do  Estado,
nos    respectivos    bancos    de    dados.    (NR)
(Artigo   acrescentado   pela Lei   n°   8.981.   de
02.07.2007,  DOE RN de 03 07.2007)

Rio de Janelro
Lei  n° 5.351   de

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a:

I  -efetuar,  nos {ermos da  Lei  Federal  n° 9.492.
de    10   de    setembro    de    1997,    o    protestoextrajudicialdoscreditoslnscritosemdMda

atlva;

11   -   fornecer   as   jnstituie6es   de   protecao   ao
cfedito   informa96es   a   respeito   dos   cteditos

05 de janeiro de2009 tributarios  e  nao tributarios  inscritos  em  divjda
ativa;

Ill   -   contratar  servico   de   apoio   a   cobranea
amigavel efetivada pela Procuradoria Geral do
Estado de  cr6ditos  tributarios  e  nao  tributarjos
inscritos  em  divida  ativa,  a  ser  prestado  par
instituifao  financeira,   mediante  remuneracao
em percentual do valor que esta arrecadar, via
licitacao que considere o menor percentual de
remuneraeao.

Praea dos Ties Poderes,  73 -2° andar-Centro -Jacarel-SP
Telefono:  (12) 3955-9111  -Fax.  (12) 3961-1092 -gabinete@jacareisp gov br
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CONSULENTE:    ANTONI0   I-EAL   CORDEIRO   -   PREFEITO   D0   MUNICIPIO   DE
MARTIN0PO1.IS

CONSELHEIRC)   CLAUDI0    FERRAZ    DE   AI,VARENGA     (18.12.08)

PLENO

TC   007667/026/08
CONSULENTE:    ANTONIO   I.EAL   CORDEIRO   -    PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE
MARTINOPOLIS
ASSUNTO:    CONSULTA   SOBRE   LIMITE    PARA   INTERPOSI¢A0   DE   ACAO   DE
EXECU€AO,    CONFORME   ESTUD0   ELABORAD0   PEIA   ASSESSORIA   DE    PLANE.AMENTO
E   GESTAO   DO   TRIBUNAL    DE    dusTICA    DO   ESTADC)    DE    SAO    PAULO   -    OFICIO
G-276/DIMA   -PROCESSO   G-40.135/07
VISTOS,    RELATADOS   E   DISCUTIDOS   OS   AUTOS
ACORDA   0   E.     PI.ENARIC),    EM   SESSAO    DE    26    DE   NOVEMBRC)   DE    2008,     PEL0
VC)TO   DOS    CONSEI.HEIROS    CLAUDIO    FERRAZ    DE   ALVARENGA,    RELATOR,    ANTONI0
ROQUE   CITADINI,    EDGARD   CAMARGO   RODRIGUES,    FULVI0   JUI,IAO   BIAZZI,
RENAT0   MARTINS   COSTA   I   ROBSON   ENINHO,    NA   CONFORMIDADE    DAS
CORRESPONDENTES   NOTAS    TAQUIGRAFICAS,    CONHECER   DA   CONSULTA   a,     QUANTO
AO   MERITO,    RESPONDER   QUE   a   PREFEITO,    MEDIENTE   LEI    QUE   0   AUTORIZE,
PODERA   DEIXAR   DE   AJUIZAR   A¢OES    OU   EXECUCOES   FISCAIS   DE   DEBITOS
TRIBUTARIOS   E   NAO   TRIBUTARI0S   ABAIXO   DE   DETERMINADO   VALOR   INSCRITO,
CUJO   GUSTO   DE   COBRAN€A   SE   REVELE   SUPERIOR   A   IMPORTANCIA   DO   CREDITO
EM   PERSPECTIVA,     SEM   PF\E®UIZO   DO   RESPECTIVO   CANCELAMENTO   QUANDO
sOBREvlER  A   pREscRlcao.    EssE   VALOR   I>EVERA   SER   FlxADO
RESPONSAVELMENTE,     DEPOIS    DE   CUIDADOSA   ANAI.ISE    DAS    PECULIARIDAI)ES    DO
MUNICIPIO,    NAO   SE    DISTANCIAND0    DE   VALORES   APURADOS    POR   ABALIZADO
ESTUDO   REALIZADC)   PEL0   EGREGIO    TRIBUNAL    DE    TUSTICA   DO   ESTADO
OFICIE-SE   AO   ".    JUIZ    DA   VARA   DA   FAZENDA   DE   SAO   VICENTE   E   A   TODOS
Os   pREFEITOs   REFERIDOs   NESTE   VOTO,    ENCAMINrlANDO   coplA   DO   AcORDAO   E
DAS    CORRESPONDENTES    NOTAS    TAQUIGRAFICAS
PUBI.IQUE-SE
SAO    PAULO,     9    DE    DEZEMBR0   DE    2008
EDGARD   CAMARG0   RODRIGUES   -   PRESIDENTE
CLAUDIO   FERRAZ   DE   ALVARENGA   -   RELATOR
PUBLICADO   NO   DOE    DE    18.12.2008
TRANSITAD0   EM   JULGADO   EM   16.01.2009
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Divida Ativa: not5vel fonte para alavancar a investimento ptiblic

* Flavio Correa de Toledo Jr.

1-   Apresenta5ao

Em  5  de  junho  de  2013,  emite  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  S5o  Paulo  o  seguinte

comunicado:

COMUNICADO SDG n9 023/2013

a Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo comunica que Estado e Municipios

contabilizavam   em   31   de   dezembro   de   2012   dlvida   ativa   no   total   de   R$

257.633.987.035,00.  Reitera-se,  diante  disso,  a  necessidade  de  providencias  no

sentido da recuperaEao desses valores, seja pela via judicial, observado a tear da

consulta respondida nos autos do processo TC-7667/026/08, seja, especialmente,

par meios  pr6prios,  mediante  cobranca  administrativa  ou  protesto extrajudicial,

este  tiltimo,  inclusive,  objeto  da  consulta  respondida  nos  autos  do processo TC-

41852/026/10 e previsto no pardgrafo ilnico do artjgo 19 da Lei Federal n9 9.492,

de 10 de setembro de 1997.

SDG, 05 de junho de 2013.

SERGIO CIQUERA ROSSI

sECRETARlo-DmETOR GERAL

Destarte,  sao  nada  menos que  R$  257,6  bilh6es  de  Di'vida Ativa,  o equivalente a  20% do

PIB do Estado de S5o Paulo.

Tal    ndmero    deve    ser    ainda    maior,    vista    que    muitos    municipios    n5o    atualizam,

monetariamente, o estoque daquele direito credit6rio.

Ante   a   grandeza   desse   ativo   e,   seu   evidente   potencial   para   financiar   acentuada

necessidade para o desenvoMmento nacional: o investimento ptiblico, face a tal contexto este
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trabalho enfocara a  natureza juridica da  divida ativa, sua contabiliza¢ao e,  a vista  de que

6  muito ti'mida  a arrecada¢ao desse cr6dito, diremos,  sobretudo  para  o  ni'vel  local de gove

as vantagens e as desvantagens das v5rias formas de cobranca.

2-Caracterl`sticas da Divida Ativa

A  Divida  Ativa  representa  a   inscricao  de  creditos,  li'quidos  e  certos,   contra  os  que

deixaram de pagar seus d6bitosjunto a  Fazenda  Pdblica.

Tal  ativo  possui  natureza  tribut5ria  (/mposfos,   £oxas  e  contri.bu/.foes  de  meMor/.cr)  e,

tambem,  nao tribut5ria,  a  exemplo de alugueis,  pre¢os  pdblicos, foros,  Iaudemios,  restitui¢6es

por parte de servidores que receberam pagamentos indevidos ou desviaram dinheiro ptlblico.

Segundo  o  Prof,  Francois  E. J.  Bremaeker 1,  a  fonte tributaria  equivale  a  89,389/o  de toda

a  di'vida  ativa  municipal.

A  inscri¢ao  em  divida   ativa,   no   mais  das  vezes,   materializa-se  ap6s  o  t6rmino  do

exercicio  financeiro.  No  entanto,  alguns  Municipios  -poucos,  bern  verdcide  -  consignam  tal

procedimento   no   mes  seguinte   ao   do   nao-pagamento,   dentro,   pois,   do   pr6prio   ano   da

inadimplencia; assim fazem porque determinado no respectivo c6digo tributario.

Curioso que urn cfedito,  urn haver, urn ativo possa ser chamado divida.

De  todo  modo  e  em  sentido  inverso,  existe,  claro,  o  endividamento  governamental,

raramente  conhecido  como  c//'vic/a pass/vci,  vez  que  este  adjetivo gera  uma  redundancia,  urn

pleonasmo; afinal, Iugar de divida 6 no passivo.

A  Divida  Ativa  s6  pode  ser  exigida  pela  Administragao  direta,  autarquias  e  funda¢5es

institui'das  ou  mantidas  pelo  poder  ptiblico.  Via  de  conseqtiencia,  outras  fundac6es  da  6rbita

governamental,  bern coma  empresas  ptiblicas e sociedades de economia  mista,  regidas todas

1 In: "Divida Ativa: uma inportante receita"; disponivel em www.oim.tmunicipal,org.br
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pelo  direito  privado,  nao  cobram  seus  haveres  conforme  os  ritos  pr6prios  daquele

estatal.

Normatizado  no C6digo Tributario  Nacional  (art.  20J  a 204) e na  Lei 4.320,  de  1964  /art.

39),  esse  direito credit6rio tern sua  cobranca judicial  regulamentada  pela  Lei  federal  n9 6.830,

de 1980.

A  vista   de  tal   regramento,   6   possivel   dizer  que   a   DI'vida  Ativa   det6m,   no  geral,   as

seguintes particularidades:

/    A inscri¢ao deve conter, ao menos, os seguintes elementos: none do devedor,

sua residencia e domicilio, o valor, a origem e a natureza do cr6dito, a data do

registro  e  o  nLlmero  do  processo  administrativo.,  sem  eles,  o  devedor  pode

requerer a r\ul`idade da inser9~ao tart. 203 do C6digo Tributdrio Nacional).

/    A  partir  da  inscrig5o  se  extrai  a  Certid5o  da  Divida  Ativa  (CDA),  prevista  no

C6digo de  Processo Civil como titulo executivo extrajudicial (art. 585, Vll).

/     Nesse    cenario,    o    credito    ganha    exigibilidade    lfquida    e    certa   junta    ao

inadimplente,   a   menos   que   este   comprove,   de   forma   cabal,   o   erro   da

Administra¢ao.

/     No  setor  que  administra  a  divida  ativa,  deveria  haver  livro  especifico,  auxiliar

de  contabilidade,  discriminando,  urn  a  urn,  os  inadimplentes  e  os  correlatos

valores  devidos,  o  que  bern  atende  ao  ``reg/.stro  pr5pr/.a",  exigido  nas  leis  de

regencia. Contudo,  nos dias de  hoje e face aos avan¢os tecnol6gicos,  parte dos

Municipios  n5o  mais imprime o  livro da  Divida  Ativa,  lacuna  que  pode  facilitar

baixas irregulares no sistema eletr6nico.

N2io    6    demais     lembrar    que    o     legislador    constituinte     derivado,     na     Emenda

Constitucional   ng   62,   de   2009,   possibilitava   que   Estados   e   Municipios   abatam,   de   seus

precat6rios,  divida  ativa  em  que  possa estar inscrito  o  credor judicial; eis o  § 99 do  art.  100 da

Lei  Maior.
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Contudo,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em   13.03.2013,  declarou  inconstitucio

dispositivo, sob o argumento de que esse encontro de contas nao 6 facultado por iniciativa

particular2.    De   mais   a   mais,   o   STF   derrubou   todo   o    regime   especial   de   pagamentos,

estabelecido por sobredita emenda a Constituic5o.

3-A Contabilidade da Divida Ativa

Do  ponto  de  vista  or§ament5rio,  a  Divida  Ativa  obedece  ao  regime  de  caixa,  isto  e,  a

contabilizacao  s6  acontece  quando  o  dinheiro  ingressa,  de  fato,  no  erario;  afinal,  6  esse  a

m6todo disposto no art. 35,I, da  Lei ng 4.320, de 1964.

Neste ponto, vale uma digressao: assim como se faz, sob 6tica  patrimonial, com  a  Divida

Ativa,  a  nova  contabilidade  pdblica  (NCAPS)  quer  o  registro  da  previsao  de  toda  e  qualquer

receita em uma esp6cie de "contcJs a receber".

Dessa forma, a estimativa de  recebimento seria tamb6m  contabilizada, obviamente sob

competencia,  o  que  inibe  baixas  indevidas,  posto  que,  ao  longo  da  execuc5o  orcamentiria,

facil seria ver a disparidade entre o previsto e o arrecadado em cada item de receita.

De  se  lembrar  que  a  imprensa  tern  noticiado  criminosas  anula¢6es  nao  s6  da  Divida

Ativa,  mas,  de  igual  forma,  de  ainda  nao  vencidos  tributos  e  multas  de  transito;  tudo,  por

intermedio de servidores com senha de acesso aos arquivos eletr6nicos.

A atualizacao monetaria da  Divida Ativa  6 outra cautela que embaraca fraudes e desvios,

conquanto   valores   nominais,   as  vezes   irris6rios,   facilitam   as   irregulares   baixas   contabeis,

2 De outro lado, tern a imprensa noticiado que, devedoras de impostos, muitas empresas,
escoradas em decisdo judicial, pagam seus d6bitos utilizando o valor total dos precat6rios
judiciais, comprados, como se sabe, a pre9o bern inferior ao de face.
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devendo-se  recordar que tanto o C6digo Tribut5rio  Nacional  quanto a  Lei  n9 4.320/1964,

outra  preceituam que a corre¢ao monet5ria € parte indissoci5vel da  receita ora em an5lise

Sob  a  6tica  patrimonial  e  econ6mica,  o  haver em  questao  6 contabilizado  sob  o  regime

de  competencia,  usualmente  no At/.vo Permcrnente,  que, a  partir de  2014, vai  se intitular A£/.vo

Nao-Circulante a .

A nova  contabilidade  aplicada  ao setor  pLlblico  (NCAPS)  recomenda  que,  face  a  elevada

incerteza  de  recebimento  do  ativo  em  quest5o,  a  ele  se  oponha  conta  subtrativa,  redutora,

denominada   "Prov/.56o  poro  Perdos  de  D/'v/.do  Ar/va",   dai  expressando  a   real  valor  desse

significativo elemento patrimonial.

NIs  notas  explicativas  ao  balanco  geral  de  2012,  o  Govemo  do  Estado  de  Sao  Paulo
•informa   que   "em   cumprimento   a   recomendacao   do   Tribunal   de   Contas   do   Estado   e  a

necessidade  de  adequacao dos  procedimentos  contdbeis  patrimoniais,  com vistas a  trcinsicao

paro os novas normas de contabilidade aplicadas ao setor pdblico, foi instituida Drovistjo sobre

os  valores  inscritos  na  dl'vida  ativa,  reaistrados  a  conta  redutora  122820101  -  Aiustes  de

Perdas  da   DI'vida  Ativa

Patrimonial"

retratando-se  assim  de  forma  mais  realista  o  impacto  no  Balanap

Em  face  desse  trabalho  depurat6rio,  apenas  R$   113,6  bilh6es  de  di'vida  ativa  foram

considerados   passiveis  de  recebimento   pelo  Governo  do  Estado  de  Sao  Paulo,  quer  dizer,

50,24% do valor registrado contabilmente:  R$ 226,3 bilh6es.

3 § 4Q, do art. 39 da Lei 4.320/64 -A receita da D{vida Ativa abrange os cr6ditos rnencionados nos

pardgrafos anteriores, bern como os valores correspondentes a respectiva atualizaFao monet6ria. a
multa e juros de mora e ao encango de que tratam o art.19 do Decreto-lei n91.025. de 21 de outubro
de  1969. e o art. 3-° do Decreto-lei nQ 1.645. de  11  de dezembro de 1978. (Inclui'do Delo Decreto Lei nQ
1.735. de 20.12,19791.
4  Editada em 21  de  dezembro de 2012, a  Portaria  753  da Secretaria  do Tesouro Nacional

(STN)  altera portarias anteriores desse 6rgdo federal, agora estabelecendo que o plano de

contas  aplicado  ao  setor ptiblico  (PCAPS)  e  as  demonstra?6es cont6beis aplicadas ao setor

ptiblico  (DCASP)  deverdo  ser  adotadas  por  todos  os  entes  da federagao  ate  o  t6rmino  do

exerc{cio de 2014.
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Evidente que ajustes do genero,  por si s6,  nao dirimem a  baixa fidedignidade do  8

Patrimonial   das   entidades   publicas;   a   resolutividade   solicita   reavaliacao   e   depreciae

outras rubricas do ativo nao circulante (bens m6ve/.5 e /.move/.s), bern como a  inclusao de 1

estoque corrigido da divida consolidada,  notadamente os passivos previdenciarios.

No caso de  parcelamento,  por lei, da  Divida Ativa, o contador anotara,  no ativo de curto

prazo  Wncmce/.ro  e, /utwromente,  c/.rcu/ante/,  as  presta¢6es  a  vencer  ate  o  fim  do  exercicio

subseqtlente;  demais  parcelas ser5o  consignadas  no ativo  de  longo curso  (permonente e,  em

2or4,  nGo  ci.rcu/onre).  Ao  contrario  do  que  fazem  algumas  Fazendas  Pdblicas,  a  mera  adesao

aos  acordos  parcelados  nao  implica,  de  modo  algum,  baixa  integral  do  debito,  o  qual  s6  se

consuma, de forma gradual, a medida que o devedor vai quitando as parcelas vencidas.

Detentores de cr6ditos junto a entidades do mesmo ni'vel de governo (contribui¢6es nao

recolhidas),   os   regimes   locais   de   previdencia   os   inscrever5o   no   sistema   compensado   do

Balanco    Patrimonial;    do   contr5rio,    no   demonstrativo   global   essa   divida    compareceria,

irregularmente,  tal  qual  conta  a  receber  da  entidade  politica.   Por  outro  lado  e  a  vista  da

prudencia  e transparencia,  a  dl'vida  previdenciaria  integra,  sim,  o  passivo  consolidado  do  ente

estatal.

De  todo  modo  e  ao  final  do  exercicio,   ha  de  se  testar  a  consistencia  dos  registros

patrimoniais da divida ativa, tal como segue:

>     Estoque da  Divida Ativa do ano anterior (1)

>     (+)  lnscri96es havidas no exercieio analisado (2)

>     (-) Pagamentos realizados no exercicio analisado (2)

>     (-) Cancelamentos ±4E££gg de Divida Ativa  no exercicio analisado (2)

>     (=)  Estoque de DMdaAtiva ao final do ano analisado (3)

(1)           Balanco patrimonial do exercl'cio anterior

(2)           Demonstracao das variac6es patrimoniais do exercicio analisado

(3)           Balanco patrimonial do exerc(cio analisado.

4-    A Divida Ativa e A I.ei de Responsabilidade Fiscal
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ART'GO

De seu lado,  determina a Lei de  Responsabilidade Fiscal:

"Art.  13.  No  prazo  previsto  no  art.  8Q,  as  receitas  previstas serao

pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadaFi]o, com a especifica€do,

em separado, quando cabivel, dos medidas de combate a evasao e a sonegacijo,

da auantidade  e  valores de ac6es aiuizadas para cobranca da dl'vida ativa,  bern

c±Qmo  da  evoluci3o  do  montante  dos  cieditos  tribut6rios  passl'veis  de  cobranca

administrativa".

Entao,   ate   trinta   dias   ap6s   a    publicac5o   da    lei   orcament5ria   anual,   a    Prefeitura

Municipal,  a  vista  de  receita  declinante,  deve elaborar aquilo  que,  na  imensa  parte  das vezes,

se   furta    a    apresentar:    o   p/ono   de   recuperc7f6o   de   rece/.fcis   pr6pr/.os,    nele   tambem

estabelecendo melhor estrategia de cobranca da  Divida Ativa.

Embora  negligenciado pela Administracao,  necessario aquele planejamento; os  niveis de

governo vein mostrando razoavel  estoque de Divida Ativa, superando, nao raro, seis meses de

receita   orcament5ria,   ou   seja,   dinheiro   consideravel   que   poderia   suprir   forte   lacuna   do

desenvolvimento nacional: o investimento pllblico.

Ainda,  o  antes transcrito  artigo  13  da  LRF  alude  a  evolu¢ao  da  cobranca  administrativa

do  ativo  em  debate.  Aqui,  o  esfor¢o  pr6prio  se  faz  relevante,  vez  que,  no  outro  modo  de

recuperagao: o judicial, a procedimento e bastante moroso frente ao grande ndmero de ac6es

fiscais  em  curso;  isso,  embora   represente  a  Divida  Ativa  tl'tulo  executivo,  com  a  economia

processual que lhe 6 inerente.

De  fato,  segundo  cartilha  do  Tribunal  de  Justisa  do  Estado  de  Sao  Paulo,  a  execu¢5o

judicial da di'vida ativa deve ser evitada,  posto que o Judiciario acha-se sobrecarregado com 9,4

milh6es  de  processos  de  execu¢ao  fiscal  dos  munici'pios  paulistas,  al6m  de  encontrar grande

dificuldade   em   localizar  o   devedor  e   bens   penhoraveis   para   satisfazer  o   cr6dito   publico.

Demais,  para  aquela  Corte,  o custo  de  execu€ao judicial  alcanca,  por  acao,  quantia  superior a

R$ 500,00.
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ARTIGO

De  se  destacar  que,  ao  responder  consulta  do  Municfpio  de  Martin6polis,  suste

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo que a  Prefeito,  mediante lei,  pode nao ajuizar

fiscais cujo custo  de  cobran¢a supere  o valor do cr€dito. Tal  montante sera  responsaveli

fixado, ap6s cuidadosa analise das peculiaridades locais /i.n.. rc-7667/026/08/.

u o  .rfe

Na   fase   administrativa   ou   amigavel   da   cobran¢a,   alguns   Munic`pios   demonstram

solu¢6es  criativas,  tais como  a  anexacao  dos  d6bitos  pret6ritos  em  boletos  de tributos ainda

nao vencidos;  parcelamentos com  reducao de multas e juros morat6rios;  concilia¢6es judiciais

na Comarca  local; sorteios de brindes; chamamentos individuals.

Demais,   ha   outra   opg5o   que   bern   compele   o   inadimplente   a   quita¢5o:   a   protesto

extrajudicial,  em  cart6rio,  de  tl'tulos  comprobat6rios  da   Divida  Ativa,  alternativa  essa   que,

apesar de  muito  pouco  utilizada  mos  municl'pios  brasileiros,  encontra  amparo  na  Lei  9.492,  de

1997, sobretudo quando foi esta acrescida pela  Lei  12.767, de 2012:

``Art.  1Q  Protesto  6  o  ato formal  e  solene  pelo  qual  se  prova  a  inadimplencja  e  o

descumprimento de obrigacao originada em titulos e outros documentos de dl'vida.

Par6grafo  i}nico.   Incluem-se  entre  os  tl`tulos  sujeitos  a  protesto  as  certid6es  de
divida   ativa   da   Uniao,   dos   Estodos,   do   Distrito   Federal,   dos   Municipios   e   dos
respectivas autarquias e fundac5es pdblicas.  (Inclul'do pela Lei n912.767. de 2012)''.

No  entanto,  tal  possibilidade  quase  nao  6  exercitada  pelos governos  brasileiros,  a  vista

de  sua  inconveniencia  politica.  De  fato,  os  tabelionatos  de  protesto,  coma  banco  oficial  de

dados,  encaminham, todo  dia,  informag6es de  nomes  protestadas a  associa¢6es  de  protec5o

ao cr€dito  (SERASA, SCPC,  entre outras).  Disso decorrente e enquanto  nao quitar seu  d6bito, o

contribuinte descumpridor est5 impedido de obter cr6dito na praca,  retirar tal5es de cheques,

sem   embargo   de   as   instituigives   financeiras   estarem   habilitades   a   cancelar-lhe   a   conta

conente.

Esse   grave   constrangimento   n5o   parece   indicado   contra   pessoas   que,   no   futuro,

pr6ximo  ou  distante,  decidirao  os  rumos  politicos  do  dirigente  estatal.  Urn  cidadao  que  nao

p6de  abrir  crediario  nas  Casas  Bahia  por  causa  do  protesto  movido  par  tal  ou  qual  Prefeito,

dificilmente consignard seu voto nesse agente  politico.
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ART'GO

De  outra  banda,  a  inscricao  administrativa  da  Divida  Ativa  nao  gera  maiores  pe

para  grande  contingente  dos  cidadaos:  os  de  baixa  renda,  que,  no  mais  das vezes,  n5o  li

com a Administrag5o, tampouco necessitam de certid6es negativas para vender propriec

ou seja, n5o se veem  penalizados pelas restric6es especl'ficas daquele direito credit6rio.

Resta claro que, sob  a  6tica  poll'tica,  6  muito  melhor a  cobran¢a  normal,  administrativa,

da     divida     ativa,     depois    se     sujeitando    a     morosidade    judici5ria,     do    que     protestar,

extrajudicialmente, o munieipe-eleitor.

Todavia, cumpre informar que o protesto de  Divida Ativa 6 adotado,  ha  pelos memos dez

anos,  no  municipio de Cachoeiro de  ltapemirim  (ES). Segundo o vice-presidente do lnstituto de

Estudos  de  Protestos  de  Titulos  do  Brasil  -Se¢ao  Espirito  Santo  (lpTB),  ``em  Cocho€t.ro  de

ltapemirim, jd protestamos as Certid6es da DI'vida Ativa municipais hd dez anos e, quando isso

acontece,  alcancamos  resultado  de  50%  dos  tltulos  protestados  em  apenas  tres  dias.  E  esse

protesto 6 feito  de forma  gratuita  para  a  erdrio.  E  coma  uma  cl6usula  de  sucesso.  Somente

recebemos  os  emolumentos  (taxas  cartordrias)  quando  recebemos  o  titulo  e  no  repasse  dos

recursos para o municipio" .

Tamb€m, o Governo federal  protesta, em  cart6rio, contribuintes inscritos na Divida Ativa.

Nesse processo, 30% dos inadimplentes, em media, pagam os seus d€bitos,  razao pela qual

a  Procuradoria Geral da  Fazenda  Nacional ampliara, em  breve, tal  procedimento.

Ainda,  ao  responder  a  consulta  formulada  por  municipio jurisdicionado,  o  Tribunal  de

Contas do  Estado de S5o Paulo sustentou a  possibilidade de  protesto extrajudicial de Certid6es

da  Divida Ativa  pelos  Municfpios:

'`Tal  solucao  pode  auxiliar  a   resolucao  da  cobranca   dos  cr6ditos  de  pequena

monta, cuja interposicao da respectiva acao judicial 6 resistida pelo Judicjdrio, que

n6o aceita demandas envolvendo valores irris6rios, negando a an6Iise de m6rito".

Dema'is d.isso, aconselha-se a "expedicao de regulamentacao pr6pria, por Decreto

dci   Executivo,   estabelecendo   condic6es   e   prazos   em   que   se   dar6   o   eventucil
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ARTk50

protesto,  dando  todas  as  providencias  necessdrias  para  assegurar  trata

ison6mico aos contribuintes" (in: TC-41852/026/11)

N5o   bastassem   as   mencionadas  op¢6es   para   recuperar   receita   vencida,   ha   ainda   a

controvertida  possibilidade  de  terceirizar,  a  institui€ao  financeira,  a  cobran¢a  da  divida  ativa.

Tal hip6tese acha-se amparada em  polemica  Resoluc5o do Senado, a n9 33, de 2006.

No  caso,  o  banco  adianta  ao  ente  estatal  o  valor  do  direito  credit6rio,  disso  abatendo

certo desagio, para compensar-se dos custos e compor seu lucro.

A vista  de  que  consideravel  fra¢ao  da  Divida  Ativa  tern  pouca  chance  de  virar dinheiro

pdblico,   o   montante   adiantado   pelo    banco    pode   ser,    depois,   devolvido   pela    Fazenda

Municipal;  vai  dar que  a  operacao  ha  de  se  submeter aos  limites fiscais de  endividamento, tal

qual prescrito no art.  19 daquela  Resolu€5o Senatorial.

Recomenda-se   extrema   cautela   ao   se   decidir   por   essa   terceiriza€5o   de   duvidosa

constitucionalidade,  nisso considerando os argumentos que  levaram a Associacao Nacional dos

Procuradores  de  Estado  a  propor  Acao  Direta  de  lnconstitucionalidade  contra  a  Resolu€ao

33/2006, do Senado (ADln n9 3.786).

Em tal ag5o, as alegac6es podem ser assim sintetizadas:

1.     A teor do  inciso Xxll,  art.  37  da  Constitui¢5o,  a  atividade tribut5ria  6  peculiar de

Estado,  exercida  por  servidores  de  carreiras  especificas,  que  na  Administrac5o

ingressam  por concurso pilblico.

2.     Os   bancos   terao   acesso   a   dados   protegidos   pelo   sigilo   fiscal,   deixando   o

contribuinte   a   merce  do   mercado  financeiro.   Considerando  que  tal   segredo

nada  mais  e  que  urn  desdobramento  do  direito  a  intimidade  e  a  vida  privada,

nesse cenario,  restaria afrontado o inciso X do art. 5° da Constitui¢5o.
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3.     Nos termos do art.  52  da Carta  Poli'tica, a Senado  nao  possui  competencia

delegar ativjdade tl'pica de Estado, sobretudo quando isso alcanca, t5o-somente,

ni'veis estaduais e municipais de governo.

4.     Afronta  ao art.  30 do C6digo Tributario  Nacional,  para o qual  o cfedito tribut5rio

dove  ser  ''cobrado  mediante  atividade  administrativa  plenamente  vinculada",

n5o  cabendo  aqui,  via  de  conseqiiencia,  participa€ao  ativa  do  particular.  Nessa

linha, tamb€m perfilam os artigos 142, 202 e 203 da  mesma disciplina.

5.     Aumento da  divida  ptlblica junto aos  bancos,  porquanto consideravel fraeact dos

inadimplentes,   por  certo,   nao  honrarao  os  d6bitos  adiantados,  a  Prefeitura,

pelas instituic6es financeiras.

Formulado   o   arites   v.isto   plano   de   recuperac6o   de   receitas   pr6prias,   o   Exec.utiivo

Municipal,   administrador   que   6   do   erario,   daquilo   prestar5   contas   ao   final   do   exercicio

financeiro; eis o art. 58 da Lei de  Responsabilidade Fiscal:

"Art.  58.  A  prestacilo  de  contas  evidenc.lard  o  desempenho  da  arrecadacEjo  em

relagao    a    previsao,    destacando    as    providencias   adotadas    no    6mbito   da

fiscalizaFijo  dos  receitas  e  combate  a  sonegacao,  as  ac6es  de  recuDeracao  de

crEditos  nas  instancias  administrativa  e  iudiciq_Ij  bern  coma  as  demais  medidas

para incremento das receitas tributdrias e de contribui¢6es" (grifamos).

Al€m  do  mais,  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  logo  em  seu  infcio  /§  £9  do  cirt.  Jg/,

sintetiza varios mecanismos para o equilibrio das contas ptlblicas, entre os quais a obediencia a

limites  e  condi¢6es  para  a  renllncia  de  receitas.  Nesse  sentido,  a  remissao  de  di'vida  ativa,

exonera€ao  que  e  de  receita,  est5  a  demandar  os  rigores  do  art.  14  daquela  disciplina,  quais

sejam:

/     Estimativa  trienal  de  impacto  sobre a orgamento e a  disponibilidade  de caixa,.

esta  tlltima  variavel  e  influenciada  pelos  recursos  que  se  espera  arrecadar  no
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ARTIGO

exercieio,  pelos que  remanescem  livres  do  ano  anterior (superdvit//.nan

e,  de  modo  redutor,  subtrativo,  pelos  d6bitos  extraorcamentarios  5,  enl

quais  se  incluem,  de  forma  predominante,  as  despesas  assumidas  em  anos

anteriores: os chamados Restos a  Pagar.

v'     Atender aos pressupostos enunciados na lei de diretrizes orcamentarias (LDO).

/     Demonstracao  de  que  nao  comprometera  as  metas  de  resultado  fiscal  (LRF;

art.  49,   §  19);   senao,   h5  de  haver  a  compensa¢5o  financeira,  por  meio  do

aumento permanente de  receita, mediante a elevacao de aliquotas, ampliaeao

da  base calculo, majoracao ou criacao de tributo ou contribui¢ao.

A  responsabilidade  fiscal  dispensa  tais  providencias  no  cancelamento  de  debitos  de

pequena  monta,  cujo  valor  seja  menor  que  o  custo  de  cobranca  (LRF;  art.  14,  §  39,  11).  Essa

possibilidade, contudo, n5o prescinde da correlata lei autorizativa.

De  todo   modo,   uma   maior  liberalidade  com   o  devedor  causa,  no  mais  das  vezes,

negativo  efeito  psicol6gico  junto  ao  born  pagador  que  se  ve  depois  constrangido  a  honrar,

pontualmente, seus debitos tribut5rios.

De  se  ressaltar que,  em  ano  eleitoral,  n5o  pode  a  Administra¢ao  conceder  benefi'cios

para  os  que  estao  inscritos  na  Divida  Ativa,  seja  a  anistia  ate  determinado valor,  afastamento

de  multas  ou  outros  favores  fiscais;  eis  o  que  determina  o  art.  73,  §  10  da  Lei  ng  9.504,  de

1997:

"Art.73  (...)

§  10.  No  ano  em  que  se  realizar  eleiEao,  fica  proibida  a  distribuiEao  gratuita  de

bens,  valores ou beneficios por parte da administraFao pdblica,  exceto  nos casos

de   calamidade   pilblica,   de   estado   de   emergencia   ou   de   programas   sociais

autorizados em lei e jd em execuE6o orEament6ria no exercl'cio anterior, casos em

5 Art. 49 da Lei n9 4.320, de 1964,
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que  o  MinistErio  Pdblico  poder6  promover  a  acompanhamento  de sua  execucfjo

financeira e administrativa".

Por   tiltimo,   vale   lembrar:   para   o   art.   11   da   Lei   de   Responsabilidade   Fiscal   faz-se

essencial  a  institui¢5o,  previsao  e  efetiva  arrecada€ao  de todos  os  tributos  atribuidos  ao  ente

estatal,  o que  inclui  os  nao  pagos  no tempo  devido,  remetidos,  por  isso,  a  Divida  Ativa.  Nesse

diapas5o,  os  Tribunals  de  Contas  poderiam  construir,  por  faixa  populacional  de  municipio,

taxas  medias de recuperasao de tais creditos, abaixo das quais a gest5o daquele ativo,  a pri.ori.,

estaria  a  revelar  baixa  eficiencia,  podendo  isso  resultar  advertencias  e  recomenda¢6es  por

parte daqueles 6rgaos do Controle Externo.

* Flavio C. de Toledo Jr. 6 Assessor T6cnico dci Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo


