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A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1° Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Jardinópolis a receber dos 

seus contribuintes, os impostos, taxas, contribuição de melhoria, tarifas de 

água e esgoto e dívida ativa de natureza tributária e não tributária por meio de 

cartão de crédito e de débito. 

Art. 2° A Prefeitura poderá adicionar no valor principal da cobrança, a taxa de 

administração da operadora para que não haja perda na arrecadação 

municipal. 

Art. 3° Poderá a Prefeitura receber o pagamento de forma parcelada no 

cartão de crédito, dos débitos inscritos ou não em dívida ativa, conforme 

parcelas previstas na legislação vigente. 

Art. 4° A parcela única dos créditos descritos no art. 1º, quando incidir 

descontos não será objeto de parcelamento. 

Art. 5° A Prefeitura Municipal de Jardinópolis poderá contratar ou credenciar 

operadoras que forneçam mecanismos, equipamentos e ferramentas para 

auxiliar no serviço de arrecadação dos créditos descritos no art. 1º por meio 

de pagamento via cartão de débito ou de crédito. 

Parágrafo único. A contratação ou credenciamento de operadora de que 

trata o caput abrange a aquisição ou locação de equipamentos e respectivo 

sistema operacional, necessários para recebimento de valores através de 

cartão de débito ou de crédito. 

“AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS A 

RECEBER RECEITAS E TRIBUTOS POR MEIO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO E DE DÉBITO E A CONTRATAR OU CREDENCIAR 

OPERADORAS QUE FORNEÇAM MECANISMOS E 

FERRAMENTAS PARA AUXILIAR NO SERVIÇO DE 

ARRECADAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE 

DÉBITO E DE CRÉDITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
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Art. 6° Para atendimento do disposto nesta lei deverá ser priorizada a 

contratação ou credenciamento de operadora de cartões de débito e crédito, 

cuja prestação dos serviços seja realizada de forma não onerosa para o 

Município. 

Parágrafo único. Não sendo possível a contratação não onerosa na forma do 

caput, fica autorizado o Município a proceder o pagamento dos custos 

operacionais contratados com as operadoras de cartões de débito e crédito, 

registrando as despesas nos moldes contábeis específicos determinados em 

lei. 

Art. 7° O método de transferência de valores dos créditos decorrentes da 

transação de pagamentos com cartões de débito e de crédito pela operadora 

ao Prefeitura Municipal de Jardinópolis será disciplinado no contrato 

celebrado entre a Prefeitura e a empresa contratada. 

Art. 8° A modalidade de recebimento através de pagamento via cartão de 

débito ou de crédito não substitui ou inviabiliza nenhuma das demais formas 

de extinção de crédito tributário previstas no artigo 156, do Código Tributário 

Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 1966). 

Art. 9º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 

dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente, 

suplementado, se necessário. 

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Jardinópolis, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos oito dias do mês de junho de 2021.  

 

___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                               

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos
Assinou

Mateus Signorini
Assinou

Log

10 jun 2021, 13:35:35 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número c3353077-0886-4256-9b07-

9f7f3a31ef84. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2021 (12:44).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 jun 2021, 13:36:37 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

10 jun 2021, 13:36:55 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

10 jun 2021, 13:37:40 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 10 de julho de 2021 (12:44).

10 jun 2021, 13:51:14 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

189.92.105.126. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:41 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.52.86.118. Componente de assinatura versão 1.116.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 jun 2021, 18:59:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

c3353077-0886-4256-9b07-9f7f3a31ef84.
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