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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO (*) DECRETO Nº 28/2019

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO (*)
 
Decreto nº 28/2019
 

“Regulamenta o procedimento de dação em
pagamento de bem imóveis para extinção de débitos,
de natureza tributária, do município de
Canguaretama-RN.”

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN, no uso
de suas atribuições legais
 
DECRETA:
 
Art. 1ºO crédito tributário municipal, ajuizado ou não, poderá ser
extinto, nos termos do inciso XI do art. 56 da Lei nº 560/2009 -
Código Tributário Municipal, e consonância com oinciso XI do caput
do art. 156 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, mediante dação em pagamento de bens imóveis,
a critério do credor, na forma deste Decreto Executivo, desde que
atendidas as seguintes condições:
I - a dação seja precedida de avaliação do bem ou dos bens ofertados,
que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, nos
termos deste Decreto; e
II - a dação abranja a totalidade do crédito ou créditos que se pretende
liquidar com atualização, juros, multa e encargos legais, sem desconto
de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de
complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores
da totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em
dação.
Art. 2º Somente será autorizada a dação em pagamento de bem
imóvel:
I - Cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito em nome
do sujeito passivo, seus sócios ou diretores, junto ao Cartório de
Registro Imobiliário competente;
II - Que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
 
§ 1º Não serão aceitos os imóveis de difícil alienação, inservíveis, ou
que não atendam aos critérios de necessidade, utilidade e
conveniência, a serem aferidos pela Administração Pública.
§ 2º A dação em pagamento se dará pelo valor do laudo de avaliação
do bem imóvel.
§ 3º Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor
consolidado do débito inscrito em dívida ativa do Município que se
objetiva extinguir, sua aceitação ficará condicionada à renúncia
expressa, em escritura pública, por parte do devedor proprietário do
imóvel, ao ressarcimento de qualquer diferença;
Art. 3º Será constituída uma comissão com o fim específico de avaliar
e emitir parecer sobre a viabilidade da aceitação, bem como esmar o
valor venal do imóvel oferecido como pagamento do crédito
tributário.
§ 1º A comissão referida neste artigo será constituída de, no mínimo,
de 3 (três) pessoas, devendo pertencer ao quadro de servidores
públicos municipais, quais sejam, um auditor fiscal, o Secretário de
Tributação e um servidor a ser designado por este.
§ 2º Na avaliação do imóvel a comissão deverá levar em consideração
o preço de mercado.
§ 3º O Município aceitará imóveis em dação 100% (cem porcento) do
valor avaliado pela comissão, cabendo ao contribuinte e dono do
imóvel arcar com todas as despesas de transferência que por ventura
vierem a surgir, cabendo ao município apenas cobrir as despesas com
os posteriores procedimentos de licitação para a venda do bem.
Art. 4º Caso o débito que se pretenda extinguir, mediante dação em
pagamento de bem imóvel, encontre-se em discussão judicial, o
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devedor e o corresponsável, se houver, deverão, cumulativamente:
I - Desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que
serão quitados;
II - Renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundem as ações judiciais.
§ 1º Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial
proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos
demais débitos discutidos na ação judicial.
 
§ 2º A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o
autor da ação do pagamento das custas judiciais e das despesas
processuais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do art. 90
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 3º Caso não exista ação de execução fiscal ajuizada, a dação em
pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo
devedor e pelo corresponsável, se houver.
§ 4º Os depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de
extinção serão automaticamente transformados em pagamento
definitivo ou convertidos em renda do Município.
Art. 5º O requerimento de dação em pagamento será apresentado
perante a Secretaria de Tributação e Planejamento do Município ou
órgão equivalente, a qual determinará a abertura de processo
administrativo para acompanhamento, e deverá ser:
I - Formalizado em modelo próprio, do qual constem os débitos a
serem objeto da dação em pagamento, na forma do Anexo Único;
II - Assinado pelo devedor ou representante legal com poderes para a
prática do ato; e
III - instruído com:
a) Certidão de inteiro teor atualizada do Cartório competente do
imóvel oferecido em dação em pagamento;
b) Documentos comprovantes do crédito tributário do município e, se
Pessoa Jurídica, sua Certidão Negativa de Débitos;
c) Declaração de reconhecimento da dívida, quando couber, nos
termos do § 3º do Art. 3º.
d) Vistoria da fiscalização municipal atestando que o imóvel está
desocupado;
Art. 6º Atendidos os requisitos formais indicados no artigo anterior, o
processo para dação será encaminhado à comissão de avaliação que
terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o laudo de avaliação
do imóvel.
 
§ 1º Após a emissão do laudo de avaliação, o processo deverá ser
encaminhado à Procuradoria do Município, a qual deverá se
manifestar sobre a conveniência e oportunidade da dação em
pagamento do bem imóvel para a recuperação do crédito tributário do
Município.
§ 2º A Secretaria de Tributação encaminhará o processo
administrativo à Secretaria de Administração Municipal, para
verificação quanto à possibilidade de incorporação do imóvel ao
patrimônio público.
§ 3º Após o atendimento aos requisitos objeto do parágrafo anterior, a
Secretaria de Tributação e Planejamento do Município deverá decidir
quanto à aceitação da proposta de dação em pagamento de bem
imóvel como forma de extinção dos créditos tributários do Município.
§ 4º O devedor será intimado acerca da decisão que aceitar a proposta,
para:
I - Apresentação do termo de renúncia expressa, referida no art. 2º, §
3º, no prazo máximo de 90 dias, contados da intimação, sob pena de
cancelamento da aceitação da proposta;
II - Complementação de eventual diferença entre o valor da totalidade
da dívida e o valor do bem ofertado, mediante pagamento em
dinheiro.
Art. 7º A Secretaria de Tributação Planejamento deverá emitir seu
parecer final acerca do processo e encaminhá-lo para homologação
pelo Prefeito Municipal.
Art. 8º A homologação deverá ser encaminhada para a Secretaria de
Administração para a verificação dos procedimentos cartorários e para
a Secretaria das finanças para a execução do empenho.
Art. 9º A dívida tributária somente será considerada quitada e receberá
a baixa após a lavratura da escritura.
Art. 10º. A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não
surtirá qualquer efeito em relação aos débitos inscritos em dívida ativa
antes de sua aceitação pelo Município.
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§ 1º A pendência na análise do requerimento não afasta a necessidade
de cumprimento regular das obrigações tributárias, nem impede o
prosseguimento da cobrança administrativa ou judicial da dívida.
 
§ 2º O levantamento de garantias eventualmente existentes somente
poderá ser realizado após a extinção da dívida pela dação em
pagamento.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 12. Ficam revogadas quaisquer disposições em contrário.
 
Palácio Octávio Lima, Canguaretama, em 30 de julho de 2019.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal
 
ANEXO ÚNICO
 
REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS PERANTE O MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA/RN
MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS IMÓVEIS
 
CONTRIBUINTE._____________
CNPJ/CPF.__________
 
O contribuinte acima identificado solicita a extinção dos débitos
abaixo relacionados, administrados pela Secretaria de Tributação e
Planejamento, mediante dação em pagamento de bens imóveis, nos
termos do Decreto Executivo nº 28/2019:
 

 
Conforme previsto no inciso III do artigo 5º do Decreto Executivo nº
28/2019, informa que constam em anexo ao presente requerimento os
seguintes documentos:
 
a) Certidão de inteiro teor atualizada do Cartório competente do
imóvel oferecido em dação em pagamento;
b) Documentos comprovantes do crédito tributário do município e, se
Pessoa Jurídica, sua Certidão Negativa de Débitos;
c) Declaração de reconhecimento da dívida, quando couber, nos
termos do § 3º do Art. 3º.
d) Vistoria da fiscalização municipal atestando que o imóvel está
desocupado.
 
___________________
Local e Data
 
___________________
Assinatura do Representante legal ou Procurador
 
Nome (de quem assina): __________
CPF: __________ Telefone: : (___) ________
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