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Municipio de Tupancireta 
Procuradoria Juridica 

LEI N° 3875 
23 DE JANEIRO DE 2017. 

Autoriza o Municipio a receber bens 
moveis, imoveis e servigos como dagao 
em pagamento. 

O Prefeito de Tupancireta, Estado do Rio Grande do Sul, no use de suss 
atribuigoes legais, e de acordo corn a Lei Organica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Camara Municipal de Tupancireta aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Titulo I 
Da alienagao de bens 

Capitulo I 
Da alienagao de bens imoveis 

Art. 1° - Fica autorizado o Municipio de Tupancireta a proceder alienagao de bens 
imoveis nao utilizados ou subutilizados por qualquer Orgao da Administragao 
Municipal, nos termos do Art. 100 da Lei Federal n° 10.404/2002. 

§1°. A referida alienagao devera se dar por leilao corn ampla divulgagao. 

§2°. Nenhum imovel podera ser alienado sem a realizagao de estudo tecnico de 
avaliagao do valor venal do imovel e deverao ser fixados no leilao prego minimo de 
lance condizente corn a avaliagao tecnica. 

§3°. 0 executivo municipal procedera ao levantamento dos imoveis nao utilizados ou 
subutilizados e devera deliberar quais serao objeto de alienagao através de 
comissao composta por membros tecnicos e de gestao em igual proporgao, 
registrando-se em ata as decisoes da comissao. 

§4°. As deliberagoes da comissao deverao ser aprovadas (ou nao) pelo prefeito 
municipal. 

Art. 2°. - A alienagao dos imoveis somente podera se dar em legitimo interesse 
pUblico e para: 

I - aquisigao de outro imovel; 
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II - para quitagao de debitos de natureza previdenciaria que o Municipio possua ou 
venha a possuir. 

Art. 3°. - E vedada a alienacao de imoveis do Municipio para utilizacao dos recursos 
na execucao de obras e aquisicao de bens e servicos nao considerados urgentes. 

Art. 4°. — Os imoveis adquiridos pelo Municipio corn recursos da sande ou da 
educacao somente poderao ser alienados para utilizacao ern quitacao de dividas do 
Municipio relacionadas a esses vinculos ou para aquisicao de outro imOvel 
destinado ao mesmo vinculo. 

Paragrafo unico.: Os demais imoveis alienados sera° considerados recurso livre do 
Municipio, respeitadas as disposicoes do Arts. 2° e 5° dessa lei. 

Capitulo II  
Do Fundo Municipal de Receita de Alienagao de Irn(Weis 

Art. 5° - Fica criado no Municipio o Fundo Municipal de Receita de Alienacao de 
Imoveis - FUMRAI, de natureza contabil, administrado pela Secretaria Municipal da 
Fazenda. 

Art. 6° - A receita proveniente da alienacao de imoveis municipais, nos termos 
dessa lei, devera ser depositada na conta especifica do FUMRAI ate a sua efetiva 
utilizacao no cumprimento das finalidades descritas no Art. 2° dessa Lei. 

Titulo II  
Das Requisiciies de Pequeno Valor 

Capitulo I 
Define Requisicao de Pequeno Valor 

Art. 7°. Ficam definidas como obrigacoes de pequeno valor as fixadas nesta lei para 
o pagamento direto, sem precatorio, pela Fazenda P6blica Municipal. 

§1° - A obrigacao de pequeno valor correspondera ao maior beneficio do regime 
geral de previdencia social. 

§2° - Os valores sera() corrigidos na mesma data e pelo mesmo indice determinado 
concedido para a revisao do maior beneficio da previdencia social. 

§3° - E vedado o fracionamento, reparticao ou quebra do valor da execucao, de 
modo que o pagamento se faca, em parte, na forma estabelecida nesta Lei e, em 
parte, mediante expedicao de precatorio. 
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§4° - E vedada a expedigao de precat6rio complementar ou suplementar do valor 
pago na forma prevista nesta Lei. 

Art. 8°. Os debitos de pequeno valor contra a Fazenda Ptiblica Municipal, suas 
autarquias e fundagoes, resultantes de execugoes definitivas dispensarao a 
expedigao de precatOrio. 

Art. 9°. 0 pagamento ao titular de obrigagao de pequeno valor sera realizado no 
prazo maxim° de 120 (cento e vinte) dias, contados do protocolo do officio 
requisitOrio (requisigao de pequeno valor) no Municipio devendo ser demonstrado 0 
transit° em julgado do processo respectivo e a liquidez da obrigagao. 

Art. 10°. Se o valor da execugao ultrapassar o estabelecido no Art. 7° dessa lei, o 
pagamento sera sempre por mein de precatorio, sendo facultado ao credor renunciar 
expressamente ao credit° excedente e optar pelo pagamento do saldo, sem 
precatorio, mediante requisigao de pequeno valor, na forma prevista no §3° do Art. 
100 da Constituigao Federal. 

Titulo III 
Da clack) em pagamento 

Capitulo I 
Da oferta de bens pUblicos em dagao em pagamento 

Art. 11. Fica autorizado o Poder Executivo a transacionar bens imgveis nao 
utilizados ou subutilizados do Municipio, oferecendo-os como clack,  em pagamento 
para quitagao de debitos do Municipio corn seus credores. 

Art. 12. A dagao em pagamento nao podera ser ofertada ao credor do Municipio em 
valor inferior a avaliagao tecnica do Valor Venal do 'move' pelo prego de mercado, 
sob pena de nulidade do ato. 

§1° - A avaliagao sera procedida por comissao avaliadora municipal e podera ser 
composta por avaliagaes de prego a serem fornecidas por corretores de imoveis do 
Municipio. 

§2° - A dagao em pagamento devera ser devidamente documentada em processo 
administrativo contendo toda a documentagao do imOvel, da divida do Municipio 
para corn o credor, da avaliagao do imovel, e do parecer favoravel de comissao 
especial a ser formada por servidores municipais. 

§3° - A dagao em pagamento sempre sera autorizada ou indeferida pelo Prefeito 
Municipal apps a realizagao de todos os atos preparatOrios e sempre respeitada a 
conveniencia do ato ao Municipio. 
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Titulo IV 
Da recuperacao de creditos tributarios 

Capitulo I 
Das Demais formas de Extingao do Credito Tributario 

Secao1 
Das DisposicOes Gerais 

Art. 13 - A extingao de credit° tributario prevista neste capitulo fica condicionado a 
que: 

1 - na hipotese de dacao de bens imoveis em pagamento: 

a) o valor objeto nao seja superior a 75% (setenta e cinco por cento), do total do 
credit° tributario; e 
b) no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) do valor quitado pela entrega dos bens 
seja, na mesma data, pago em moeda corrente nacional; 

II — na hipotese de transagao, o pagamento seja efetuado integralmente em moeda 
corrente nacional; 

Ill — na hip6tese de compensacao, os valores sejam expressos em moeda corrente 
nacional. 

§ 1° - 0 saldo eventualmente remanescente devera ser pago de uma so vez, 
integralmente ou mediante moratoria. 

§ 2° - A utilizacao de qualquer das formas previstas neste Titulo somente podera ser 
reutilizada pelo beneficiario decorridos 24 (vinte e quatro) meses de sua efetivacao. 

Art. 14 - A proposta de extincao de credito tributario so sera recebida se abranger a 
sua totalidade, ou o saldo ainda remanescente, e importara, de parte do sujeito 
passivo, na renuncia ou desistencia de qualquer recurso na esfera administrativa ou 
judicial, inclusive quanto a eventuais verbas de sucumbencia. 
Paragrafo Cmico - A proposta nao implicara a suspensao da agao de execucao fiscal 
ou do recolhimento de qualquer credit() tributario, mesmo dos que se encontram sob 
moratoria. 

Art. 15 - Ao credit° tributario serao acrescidos, quando for o caso, as custas judiciais 
e 
os honorarios advocaticios. 

Art. 16 - A aceitagao da proposta de clack em pagamento, de transagao ou de 
compensacao compete, conforme o caso, compete ao Prefeito Municipal. 
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Art. 17 - A proposicao de extincao de creditos tributarios nao gera nenhum direito ao 
proponente ou ao sujeito passivo, e sua aceitacao somente se dara na hipotese de 
interesse da administracao pOblica. 

Art. 18 - Nao podera propor extincao do credito tributario nos termos deste capitulo 
aquele que praticar fraude a credores, conforme conceitua o Art. 158 do C6digo Civil 
Brasileiro, ou ainda, que praticou crime contra a ordem tributaria prevista na Lei 
Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

Art. 19 - Anualmente, a Secretaria da Fazenda encaminhara, ao Poder Legislativo, 
relatorio contendo os resultados apurados no ano civil anterior, referente as 
extincoes de creditos tributarios com base neste capitulo. 

Art. 20 - 0 Poder Executivo ao regulamentar o disposto neste capitulo e podera 
exigir certidoes do devedor, do proprietario do bem e relativas ao prOprio bem. 
Paragrafo &du) - Na hip6tese de clack) em pagamento, o Poder Executivo fica 
autorizado a receber bens para extincao de creditos tributarios constituidos, ainda 
que nao inscritos como Divida Ativa. 

Sega() II 
DA DA00 EM PAGAMENTO 

Art. 21 - Os creditos tributarios poderao ser extintos, total ou parcialmente, mediante 
clack) de bens imoveis, moveis e através de prestagao de servicos. 
Paragrafo Onico - 0 disposto no "caput" fica condicionado a declaracao do interesse 
da administracao publica mediante despacho autorizador do Prefeito Municipal no 
processo administrativo. 

Art. 22 - A dacao em pagamento sera deferida ou indeferida pelo Prefeito Municipal 
que podera requerer avaliacoes, pareceres ou outros documentos opinativos de 
servidores municipais especializados nas areas objeto da dacao, para sua tomada 
de decisao. 

Art. 23 - A proposta de dacao em pagamento sera formalizada por escrito, mediante 
processo administrativo, dela devendo constar todos os dados necessarios a 
identificacao do proponente, do sujeito passivo, do credit° tributario e do bem ou 
servico oferecido. 

§1° - Quando se tratar de bem imovel, devera acompanhar a proposta corn certidao 
de propriedade atualizada, expedida pelo Registro de Imoveis e planta ou croqui de 
situacao e localizacao. 

§2° - Quando se tratar de Veiculos Automotores, devera acompanhar a cOpia da 
documentacao do veiculo, e prova da inexistencia de multas, penhoras ou alienagao 
fiduciaria sobre o bem. 
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§3° - Aceita a proposta, o interessado devera providenciar, no prazo maxim° de 30 
(trinta) dias, a documentagao necessaria a efetivagao da clack, em pagamento. 

Subsecao I 
Da clack) de bens imoveis 

Art. 24 - Proposta a dagao, o bem oferecido sera avaliado. 

§ 1° - 0 valor venal do bem imOvel oferecido sera expresso em moeda corrente 
nacional. 

§ 2° - Na hipOtese de proposta de dagao de bem imOvel declarado de patrim6nio 
historic° e as areas de preservagao ecologica e/ou ambiental, a avaliagao devera 
levar em consideragao os pregos dos imoveis localizados na mesma regiao e sem 
as restrigoes impostas as respectivas areas. 

Art. 25 - A clack) em pagamento so se efetivara se o valor do bem ou dos bens 
forem igual ou inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do debit° indicado na 
proposta original, que nao podera ser renovada, substituida e nem aditada para 
retirar ou incluir creditos tributarios. 

§ 1° - Se o valor do bem ou dos bens forem inferiores ao do credit() indicado na 
proposta, o saldo devedor remanescente podera ser pago em moeda corrente, ainda 
que parceladamente, ou compensado corn credit° fiscal, nos termos da lei de 
parcelamento vigente, ou compensado corn creditos que o devedor possua junto ao 
Municipio. 

§ 2° - Se o valor do bem ou bens forem superioras a 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor do credit° tributario, o proponente podera, mediante manifestagao por 
escrito: 

a) propor que a dagao em pagamento se efetive equivalente ao percentual antes 
mencionado, hipotese em que nao lhe cabers o direito de exigir indenizagao, a 
qualquer titulo, da diferenga; 

b) oferecer outro bem em substituicao, desde que o prazo nao exceda a 15 (quinze) 
dias, contados da data da ciencia da respectiva avaliagao. 

§ 3° - A substituigao de que trata a alinea "b" do paragrafo anterior podera ser 
requerida somente uma vez, sob pena de anulagao da proposta. 

§ 4° - Na hipOtese do paragrafo 2°, a renuncia ao direito a indenizagao, quando se 
tratar de bens imoveis, devera, obrigatoriamente, constar da escritura pOblica de 
dagao de imovel em pagamento. 
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§ 5° - Nao podera apresentar nova proposta de dagao em pagamento, antes de 36 
(trinta e seis) meses, aquele que efetuou a substituigao prevista no paragrafo 2° e, 
se for o caso, o segundo bem nao for aceito como dagao em pagamento. 

§ 6°  - Caso a operagao prevista no presente artigo esteja sujeita a tributagao 
estadual ou federal, o onus dessa transagao recaira exclusivamente ao ofertante do 
bem, eximindo-se o Municipio de qualquer responsabilizagao. 

Art. 26 - Somente podera ser objeto de dagao em pagamento, na hipotese de bem 
imovel, quando o referido estiver desonerado, livre de qualquer onus, situado neste 
Municipio, desde que matriculado no CartOrio de Registro de (moveis, em nome do 
proprietario e, em se tratando de imoveis rurais, estes deverao ter, no minim°, 80% 
(oitenta por cento) da area total propria para a agricultura e/ou pecuaria. 

§ 1° - A escritura publica, na hipotese de bem imovel, devera ser celebrada no prazo 
de 90 (noventa) dias, contado da data da ciencia, ao proponente, do despacho a que 
se refere o artigo anterior, sob pena de caducidade da aceitagao da proposta. 

§ 2° - 0 proponente areara, na hip6tese de bem imovel, corn todas as despesas de 
publicagao e cartoriais, inclusive as de matricula do titulo no Officio de ImOveis 
competente. 

Art. 27 - Os bens recebidos na forma permitida nesta lei passarao a integrar o 
patrimonio do Municipio sob regime de disponibilidade plena e absoluta, devendo os 
imoveis serem tombados pelo orgao competente. 

Subsecao II 
Da dagao de bens moveis 

Art. 28. Fica o Municipio autorizado a receber bens moveis de qualquer especie 
como dagao em pagamento de debitos tributarios pelos contribuintes. 

§1°  - 0 recebimento de bens moveis como dagao em pagamento deverao respeitar 
a conveniencia ao poder public°, a sua potencial utilizagao na execugao dos 
servigos publicos e na manutengao da maquina pUblica, e a potencialidade de 
alienagao desses bens para conversao em moeda corrente nacional. 

§2° - 0 recebimento do bem movel ofertado devera ser avaliado pela comissao de 
Dagao em Pagamento, que obtera tres avaliagoes de pregos de mercado para 
cornparagao corn o ofertado pelo contribuinte. 

§3° - 0 Municipio podera rejeitar a clack) em pagamento de bens moveis corn valor 
manifestamente superior ao de mercado ou que nao sejam de interesse pUblico. 
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§4° - Podera o Municipio receber em dagao em pagamento bens moveis ou de 
consumo que sejam indispensaveis a manutengao da maquina publica, dos servigos 
publicos ou na manutengao dos predios publicos. 

Subsegao III  
Da dagao em Prestagao de Servigos 

Art. 29. Fica o Municipio autorizado a receber servigos como clack) em pagamento 
de debitos tributarios pelos contribuintes. 

§1° - A prestagao de servigos devera respeitar os servigos necessarios e ou 
indispensaveis a manutengao da maquina publica, equipamentos, bens moveis ou 
imoveis do Municipio, respeitados os padroes de qualidade dos servigos a serem 
prestados. 

§2° - 0 Municipio nao arcara com quaisquer custos ou sera responsabilizado em 
qualquer esfera civet, criminal, tributaria ou trabalhista por qualquer dano ou 
situagao causado pelo prestador de servigos que estiver executando servigos em 
clack) em pagamento. 

§3° - Podera o Municipio recusar-se em receber os servigos em dagao quando nao 
estiverem claros os padroes de qualidade e tecnica por parte do contribuinte, seja 
pessoa fisica ou juridica, na realizagao dos servigos propostos. 

Seg-do III 
DA TRANSAcAO 

Art. 30 - Os creditos tributarios em litigio judicial poderao ser extintos, total ou 
parcialmente, mediante transagao com o Municipio, devidamente autorizada pelo 
Prefeito Municipal. 

Art. 31 - Na hipotese em que o sujeito passivo promover agar) judicial, visando a 
desconstituicao do credit() tributario e a sentence do Tribunal de Justice do Estado 
do Rio Grande do Sul for favoravel ao reu, a multa constante do Auto de 
Langamento podera ser reduzida em 30% (trinta por cento), caso haja desistencia 
do recurso da referida sentence, e o pagamento, em moeda corrente nacional, do 
respectivo credit° tributario efetue-se de uma so vez, no prazo de trinta dias, 
contados do transit° em julgado da sentenga. 

§ 1° - 0 disposto no "caput" aplica-se, tambern, para os casos em que o credit° 
tributario foi constituido em face de depOsito judicial, apOs a propositura da agar) 
judicial contra o Municipio. 

§ 2° - Nas hipOteses de conversoes de dep6sitos judiciais em renda, aplicar-se-ão 
as disposigoes do "caput", dispensando-se eventuais diferengas de valores em 
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fungao de indices de atualizagao monetaria e de juros empregados na corregao dos 
creditos tributarios e nos respectivos depOsitos. 

§ 3° - 0 disposto no "caput" aplica-se, ainda, na hipotese de sentenga de primeiro 
gran.  

Seca() IV 
DA COMPENSACAO 

Art. 32 - A compensagao, como acerto de contas entre o Municipio e o Contribuinte 
de debitos e creditos reciprocos, é compulsOria no momento do pagamento do 
empenho. 
§1° - E vedado ao contribuinte recusar-se a compensagao quando o Municipio A 
credor tributario de quaisquer valores constituidos langados em nome do 
contribuinte. 

§2° - A compensagao, total ou parcial, de seus debitos de natureza tributaria, podera 
ser de creditos inscritos ou nao como Divida Ativa, em cobranga administrativa ou 
judicial, e sera compulsoria em relagao aos seus creditos vencidos (empenhos 
liquidados) contra o Municipio. 

§3° - Os debitos oriundos de decisao judicial, para serem objeto de compensagao, 
deverao estar representados por sentenga transitada em julgado ou de transagao 
corn o Municipio. 

Art. 33 - Somente serao aceitos como debitos vencidos do Municipio para fins de 
compensagao aqueles em que ja houver a liquidagao do empenho. 

Art. 34 - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicagao. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETA/RS, aos 23 (vinte e fres) dias do 
mes de janeiro de 2017. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupancireta 

 

Registre-se e publique-se no atrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupancireta, 23 de Janeiro de 2017. 

Certifico que esta Lei foi publicada no atrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupancireta, 23 de janeiro de 

 

2017 

      

  

Tueiancireta, 

    

      

 

Giovani Dalmas 
Secretario Municipal da Administracao. 

Giovani Dalrnas 
SecrOario Municipal da Admi istracao. 
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