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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Pauljnho dos Condutores)

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

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.

Jacarei,1° de outubro de 2021.

C+W.R` OuNK;lpfty DE JACAFiEl

PROTcOOLO GERA| Nl i i LL

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 17/2021,  para apreciagao dos Senhores

Projeto   de   Lei   n°   17/2021   -   Estabelece   as   normas   municipais   para   a

implementagao  da   arrecadaeao  de   bens   vagos   no   Municipio  de  Jacarei,   e  da   outras

providencias.

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

para renovar votos de estjma e consideragao.

Respeitosamente,
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ANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  Podel.es`  73  -2° andar- Centro - Jacarel-SP

Telefone:  ( I 2)  3955-9111  -Fax:  ( 12)  3961 -1092  -gabinetc@uacarei.sp,gov.hr



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE  LEI  N°  17,  DE  1° DE OuTUBRO DE 2021.

Estabelece as normas  municipais para a implementagao

da  arrecadaeao de bens vagos  no  Municipio de Jacarei,

e da outras providencias.

0  PREFEIT0  DO  MUNICIPIO  DE JACAREl,  no uso de suas atribuig6es, faz

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

Art.   1°  Os  im6veis  urbanos  privados  abandonados  cujos  proprietarios  nao

possuam a intengao de conserva-los em seu patrim6nio ficam sujeitos a arrecadagao pelo

Municipio na condigao de bern vago.

§  1° Considera-se im6vel abandonado aquele vago e sem manutengao, que

resulte em problemas de ordem ambiental, estetica, sanitaria ou de seguranga.

§  2° A  intencao  referida  no  caput sera  presumida  quando,  decorridos  cinco

anos  de  inadimplencia  dos  Onus fiscais  jnstituidos sobre  a  propriedade  predial  e territorial

urbana, for verificado que o proprietario cessou os atos de posse sobre o im6vel.

§  3°  0   procedimento  de  arrecadaeao  de   im6veis  urbanos  abandonados
observafa o disposto em ato do Poder Executivo Municipal e,  no minimo:

I -abertura de processo administrativo para tratar da arrecadagao;

11 -comprovaeao da situagao de abandono e de inadimplencia fiscal; e

Ill  -notificagao ao titular do dominio para, querendo,  apresentar impugnagao

no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificagao.

§ 4° A notificagao do titular de dominio sera feita por via  postal com aviso de

recebimento e sera considerada efetuada quando comprovada a entrega no enderego.
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§  50 Os titulares de  dominio  nao  localizados  serao  notificados  por edital,  do

qual  deverao  constar,  de  forma  resumida,  a  localizagao  e  a  descrigao  do  im6vel  a  ser

arrecadado,  para  que  apresentem  impugna?ao  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contado  da

data da  notificaeao.

§  60  A  abertura  do  processo  administrativo  de  que  trata  o  inciso  I  do  §  2°

sera determinada pelo Poder Ptlblico Municipal ou  a  requerimento de terceiro interessado.

§  70  A  ausencia  de  manifestaeao  do  titular  de  dominio  sera  interpretada

como concordancia com a arrecadagao.

Art.   2°   Atendidas   as   diligencias   e   evidenciadas   as   circunstancias   que

caracterizem   a   condigao   do   im6vel   como   bern  vago,   podefa   o   Chefe   do   Executivo

Municipal declarar o im6vel abandonado sujeito a arrecadaeao, ficando este sob a guarda

do Municipio de Jacarei.

§  1°  A  declaraeao  de  abandono  do  im6vel  sera  averbada  na  matricula  do

im6vel no Cart6rio de Registro de  lm6veis.

§   2°   Respeitado   o   procedimento   de   arrecadagao,   o   Municipio   podefa

realizar,  diretamente  ou  por meio  de  terceiros,  os  investimentos  necessarios  para  que  o

im6vel urbano arrecadado atinja prontamente os objetivos sociais a que se destina.

§  3°  Na  hip6tese  de  o  proprietario  reivindicar  a  posse  do  im6vel  declarado

abandonado durante o decurso do  prazo de ties anos a que se  refere o art.  1.276 da  Lei

n°  10.406,  de  10  de  janeiro  de  2002  -C6digo  Civil,  fica  assegurado  ao  Poder  Publico

Municipal  o  direito  ao  ressarcimento  pr6vio  e  em  valor  atualizado  das  despesas  em  que

houver incorrido,  inclusive aquelas tributarias, em  razao do exercicio da  posse provis6ria.

Art.   3°   Decorrido   o   prazo   de   3   (tres)   anos   da   declaragao   de   im6vel

abandonado,  sujeito  a  arrecadaeao,  e  nao  havendo  manifestagao  do  titular  do  dominio,

podera  o Chefe do  Executivo  Municipal decretar a arrecadagao,  na forma do art.  1.276 do

C6digo Civil.
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Paragrafo  Unico.  Transcorrido  o  prazo  sem  manifestaeao  do  proprietario,

sera  registrada  a  propriedade  em  favor do  Municipio  de  Jacarei,  servindo  o  decreto  de

arrecadagao como titulo  habil a transfetencia de propriedade.

Art. 4° Os debitos fiscais relativos ao bern im6vel arrecadado somente serao

cancelados ap6s a transfetencia de dominio ao  Municipio de Jacarei.

Art.  50  Os  im6veis  arrecadados  pelos  Municipios  poderao  ser  destinados

aos  programas  habitacionais,  a  prestagao  de  servigos  ptlblicos,  ao  fomento  da  Reurb-S

ou    serao    objeto    de    concessao    de    direito    real    de    uso    a    entidades    civis    que

comprovadamente   tenham   fins   filantfopicos,   assistenciais,   educativos,   esportivos   ou

outros,  no interesse do  Municipio.

Paragrafo    Unico.    0   aproveitamento   do    im6vel    podefa    ser   efetivado

diretamente pelo Poder Ptlblico ou por meio de alienagao ou concessao a terceiros.

Art.  60 A comprovaeao  da  situaeao de  abandono,  com  a  presenea  de  risco

urbanistico-ambiental  ou  elevado  estado  de  deterioraeao,  sem  que  haja  inadimplencia

fiscal,  autoriza  a  aeao  fiscalizat6ria  do  Municipio  de  Jacarei  para  compelir  o  proprjetario

ao  cumprimento  da  funeao  social,   sob  pena  de  parcelamento,  edificagao  ou   utilizagao

compuls6rios,  IPTU  progressivo  no  tempo,  desapropriagao  com  pagamento  em  titulos  e

demais medidas previstas na  legislagao aplicavel.

Art.  7° Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Gabinete do  Prefeito,1° de outubro de 2021.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egfegia  Casa  Legislativa  o

incluso   Projeto   de   Lei,   que   estabelece   normas   municipais   para   implementagao   da

arrecadagao de bens vagos,  na forma que especifica, dispondo sobre outras providencias.

0   Projeto   de   Lei   regulamenta   o   procedimento   de   declaragao   de   bens

abandonados e a arrecadagao destes para fins de interesse ptlblico.

Justifica-se  a  presente  propositura  com  o  objetivo  precipuo  de  destinar  os

bens   im6veis   considerados   abandonados   no   Municipio   de   Jacarei   ao   imprescindivel

atendimento da sua fungao social da propriedade.

Nesse sentido,  tern-se consolidado  na  Constituigao  Federal  de  1988  no que

disp6e o inciso Xxlll do artigo 5°,  o  preenchimento pela  propriedade da sua fungao social,

qualificando-a   como   direito   fundamental,    salientando   em   seu   §2°   do   artigo   182   o

cumprimento da funcao social para garantia do  bern estar dos habitantes.

Vinculado  ao  disposto  constitucional,   a   Lei   n°   10.257,  de   10  de  julho  de

2001   (Estatuto  da  Cidade),  em  seu  artigo  39,  sob  a  egide  do  devido  cumprimento  da

fungao  social  pelas  propriedades  na  cidade,  assegura  o  atendimento  das  necessidades

dos  cidadaos  quanto  a  qualidade  de  vida,  a  justiga  social  e  ao  desenvolvimento  das

atividades econ6micas.

Por  conseguinte,  nos  termos  do  caput  do  artigo  1276  do  C6digo  Civil.  foi

instituida  a  jnstrumentalizagao  do  ato  de  arrecadagao,  de  forma  a  munir o  Poder  Pdblico

para  fazer  frente  a  problematica  de  indmeros  bens  im6veis  abandonados  sem  estarem

cumprindo sua fungao social perante a sociedade.

Assim,   atinente   a   reforgar   a   importancia   desse   instituto   juridico   como

ferramenta  de  regularizagao  fundiaria  de  im6veis,  os  artigos  64  e  65  da  Lei  Federal  n°
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13.465/2017 conferem natureza de finalidade publica ao ato de arrecadagao,  pois estando

bens  im6veis  abandonados  pelo  preterito  proprietario,  auferem  evidente  desinteresse  a

toda sociedade quanto a nao efetivagao da respectiva funeao social.

Destaca-se  a  definieao  de  im6veis  vagos,   nos  termos  do  projeto  de  lei,

conferida  aqueles  cujo  proprietario  nao  detem  pretensao  de  assenhorea-Io  e  a  minima

intengao de conserva-lo em seu patrim6nio,  bern como,  presumidamente, aqueles em que

o  proprietario,  cessados os atos de  posse sobre o  im6vel,  nao procurou  adimplir os Onus

fiscais instituidos sobre a propriedade predial e territorial urbana,  no prazo de cinco anos.

A proposta viabilizara  uma melhor adequagao quanto aos bens  im6veis que

estejam   inoperantes   com   a   fungao   de   propriedade   preconizada   pela   Carta   Major,

comportando   ao   instituto   arrecadat6rio   a   funeao   de   melhorar  o   desenvolvimento   da

politica  urbana  no  Municipio.

Por  fim,  ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  repousa  exito  legal  conforme

disp6e   os   artigos   64   e   65   da   Lei   Federal   n°   13.465,   de   11   de  julho   de   2017,   em

congruencia  com  os  parametros  do  artigo  1.276  da  Lei  n°  10.406,  de  10  de  janeiro  de

2002  (C6digo  Civil)  e  dos  artigos  8°  e  39  Lei  n°  10.257,  de  10  de julho  de  2001  (Estatuto

da Cidade).

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

plenamente   os   seus   objetivos,   o   Projeto   de   Lei   e   encaminhado   para   apreciagao   e

aprovaeao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  1 0 de outubro de 2021.i-_--
_JZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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