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Ofício n° 30/2021  -GP

Ao Excelentíssimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Câmara Municipal de Jacareí / SP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Jacareí, 28 de janejro de 2021.

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 01/2021,  para apreciação dos Senhores

Vereadores.

Projeto   de   Lei   n°  01/2021   -  Dispõe  sobre  a  adesão  ao   Programa  de

Recuperação  Fiscal  instituído  na  Lei  n°  6.363,  de  03  de  dezembro  de  2020,  e  dá  outras

providências.

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

para renovar votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

-±ffiTANA
Prefeito do Município de Jacareí

Praça dos Três Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacareí-SP
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PROJETO DE LEI  N° 01,  DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe  sobre  a  adesão  ao  Programa  de  Recuperação  Fiscal  instituído  na

Lei n° 6.363, de 03 de dezembro de 2020, e dá outras providências.

0  PREFEITO  DO MUNICIPIO  DE JACAREl,  no uso de suas atribuições, faz

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.  1° 0  caput  do  art.  3°  da  Lei  n°  6.363,  de  03  de  dezembro  de  2020,

passa a vigorar com a seguinte redação:

``Art.    3°    Para    aderir    ao    Programa    de    Recuperação    Fiscal    na

modalidade `à vjsta' o contribuinte deverá emitir o boleto e efetuar o seu pagamento

entre 1° de janeiro de 2021  e 20 de janeiro de 2021  ou entre 1° de abril de 2021  e 30

de  abril  de  2021,  obtendo  90%  (noventa  por  cento)  de  desconto  dos  valores  de

multa e juros de mora."

Ari. 2° Fica criada a possiblidade de parcelamento dos débitos no Programa

de   Recuperação   Fiscal,   devendo   o   contribuinte  solicitar  e   realizar  o   pagamento   da

primeira  parcela entre o dia  1° de  abril  de 2021  e  30 de abril  de 2021,  com  os seguintes

descontos:

1 -75% (setenta e cinco por cento) de desconto dos valores de multa e juros

de mora de débitos tributários e não tributários para pagamento em até 9 (nove) parcelas

com quitação tota] até o dia 31  de dezembro de 2021 ;
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11  -50%  (cinquenta  por cento) de desconto dos valores de multa e juros de

mora  de  débitos  tributários  e  não  trjbutárjos  para  pagamento  em  até  21   (vinte  e  uma)

parcelas com quitação total até o dia 31  de dezembro de 2022.

Parágrafo  Unico.  0  inadimplemento  de  duas  ou  mais  parcelas  do  ajuste,

intermitentes  ou  consecutivas,  importará  na  perda  do  benefício  instituído  por  esta  Lei,

prosseguindo-se   a   cobrança   pelo   débito   tributário   original,   devidamente   corrigida   e

acrescida  de  juros  e  multa,   conforme  estabelece  a  [egis]ação  tributária  do  Munjcípio,

abatidos os valores pagos anteriormente.

Art.  3° No Programa de Recuperação Fiscal o contribuinte poderá utilizar-se

do  instituto da  dação em  pagamento,  devendo entre  1° de abril de 2021  e  30 de abril de

2021   realizar  o  pedido  com  a  apresentação  da  matrícula  atualizada  do  imóvel  e  sua

avaliação,  observando os procedimentos e  requisitos da  Lei  n° 5.007 de 30 de  novembro

de 2016, no que couber.

§1°  Assegura-se  ao  contribuinte  a  possibilidade  de  complementação  em

dinheiro de eventual diferença entre o valor do débito e o valor do bem ou  bens ofertados

em dação.

§2°  Constatado  através  de  avaliação  administrativa,  que  o  valor  do  bem

imóvel  é  superior  ao  valor  do  débito,   não  haverá  direito  à  restituição  da  diferença  ou

compensação, ficando condicionada a aceitação da dação à renúncia express'a por parte

do contribuinte ou devedor proprietário do imóvel.

§3° A adesão  ao  Programa  de  Recuperação  Fiscal  por meio da  dação em

pagamento fica suspenso até a avaliação da Administração Pública se o imóvel atende ao

interesse  público,  a  conveniência  admmistrativa  e  os  demajs  critérios  legais,  mantendo

durante este prazo os valores de desconto solicitados pelo contribuinte.
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Art. 4° A possibilidade de quitação dos débitos por meio de parcelamento ou

dação  em  pagamento  deverá  também  observar os  requisitos  da  Lei  n°  6.363,  de  03  de

dezembro de 2020.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2021.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefejto do ,Munjcípio de Jacareí
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  à  análise  dessa  Egrégia  Casa  Legislativa  o

incluso  Projeto  de  Lei,  que  prorroga  o  prazo  de  adesão  ao  Programa  de  Recuperação

Fiscal do art. 3° da Lei n° 6.363, de 03 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

0 Projeto de Lei visa atender a demanda da população para ampliação dos

períodos  e  das  formas  de  pagamento  de  débjtos  municipais  inscritos  em  dívida  ativa,

concedendo  temporariamente  anistia  parcial  dos  valores  de  multa  e  juros  de  mora  de

débitos tributários e não tributários.

Nesse  sentido,  se  propõe  que  a  adesão  ao  Programa  de  Recuperação

Fiscal  também  seja  realizada  no  período  de  1°  de  abril  de  2021  a  30  de  abril  de  2021,

além de trazer outras possibilidades de quitação do débito como a dação em pagamento e

o parcelamento da anistia parcial até o ano de 2022, da seguinte forma:

I  -  90°/o  (noventa  por  cento)  de  desconto  dos  valores  de  multa  e juros  de

mora  de  débitos tributários  e  não tributários  para  pagamento  à  vista  entre  1° de  abril  de

2021  e 30 de abril de 2021 ;

11  -  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  de  desconto  dos  valores  de  multa  e

juros  de  mora  de  débitos  tributários  e  não  tributários  para  pagamento  em  até  9  (nove)

parcelas com quitação total até o dia 31  de dezembro de 2021 ;

11  -50%  (cinquenta  por cento)  de desconto dos valores de multa e juros de

mora  de  débitos  tributários  e  não  tributáriQs  para  pagamento  em  até  21   (vjnte  e  uma)

parcelas com quitação total até o dia 31  de dezembro de 2022.

Além  disso,  o. Projeto  de  Lei  autoriza  a  qujtação  do  débito  por  meio  da

dação  em  pagamento  de  bens  imóveis  precedida  de  avaliação  do  bem  ou  dos  bens
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ofertados, que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, apresentação da

matrícula e pedido até o dia 30 de abril de 2021.

A  Proposta  Legislativa  se justifica  pela  grande  procura  da  população  pela

possibilidade  de  regularização  de  créditos  tributários  e  não  tributários  do  Município  de

Jacareí.

Ressalte-se   que,   a   pandemia   causada   pela   Covid-19   ainda   perdura,

gerando impactos econômicos e sociais a população.

Por  fim,   ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  sólido  escopo  lega[,

conforme dispõem  o  inciso  1  do art.  30 da  Constituição  Federal,  art.  60 e  incisos  1  e Vl  do

art. 61  da Lei n° 2.761  de 31  de março de 1990,  Lei Orgânica do Município de Jacareí.

Justificado   nestes   termos,   a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcançar

plenamente   os  seus   objetivos,   o   Projeto  de   Lei   é   encaminhado   para   apreciação   e
aprovação dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2021.

Prefeito do Município de Jacarei
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