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Jardinópolis, 30 de abril de 2021. 

OFÍCIO S.E. N. ° 18612021. 
PROJETO DE LEI N. ° 03212021 
Mensagem n. O  03212021. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Estamos encaminhando, para apreciação e deliberação dessa Casa de Leis, o Projeto 
de Lei n.° 03212021, que '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",  

A matéria do presente Projeto de Lei visa modernizar e facilitar ao contribuinte o 
pagamento dos compromissos, pois o uso do mesmo proporciona praticidade e economicidade. 

Deveras, a medida também vem ao encontro á proposição da Secretaria de Finanças 
do Município, vista como uma forma de prevenção no intuito de ampliar a segurança da 
população jardinopolense, do comércio, dos clientes, das instituições e do próprio Município, 
com o uso de cartão substituído pelo do dinheiro em cédulas. 

A utilização do cartão de débito como forma de pagamento atualmente alcança uma 
grande parcela da população, principalmente considerando-se a diminuição na utilização de 
pagamento através de cheques. 

Trata-se de uma forma de pagamento eletrônico que tem como principais vantagens a 
segurança, pois está limitado aos fundos existentes em sua conta corrente, proporcionando um 
melhor controle dos gastos. 

Destarte, a utilização do uso do cartão de crédito, para o consumidor, traz como 
vantagens a liquidez imediata, caso não possua o dinheiro disponível naquele momento; 
utilização do programa de pontos e milhas, possibilitando a aquisição posterior de produtos ou 
viagens; segurança na transação realizada ao proporcionar que não seja necessário andar com 
valores em espécie. 

Nesta ordem, ao ampliar a modalidade de pagamento de tributos através do cartão de 
débito e crédito, ferramenta amplamente utilizada como meio de pagamento, busca-se 
disponibilizar vantagens aos contribuintes, os quais poderão planejar-se e realizar o pagamento 
de valores que não disponibilizam em caixa, podendo quitar o tributo ou parcelá-lo diretamente 
através da utilização de um dos cartões. 
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Ademais disso, o uso do cartão de crédito constitui-se, se bem utilizado, como um 
método eficaz de organização e planejamento financeiro, pois concentra todos os pagamentos 
a serem efetuados na data de pagamento escolhido para vencimento da fatura. 

Desta forma, para o Poder Público Municipal buscar arrecadação mais célere e 
descomplicada é uma necessidade constante em vista das crescentes atribuições a serem 
implementadas em prol do bem comum. 

Assim, ao proporcionar essa nova modalidade de pagamento amplia-se as opções de 
pagamento de tributos municipais coibindo o inadimplemento e ainda tem como vantagem, a 
garantia do valor do pagamento, pela empresa do cartão. 

Vale registrar, todavia, que o recebimento, por parte do Município, dos valores dos 
débitos será sempre integralmente, ou seja, o parcelamento dar-se-á através de uma operação 
de crédito. 

Assim sendo o referido parcelamento será um contrato realizado pelo contribuinte e a 
operadora de cartões. 

Na certeza de contarmos com a compreensão dos nobres Edis, no trato dos assuntos 
de interesse público, solicitamos que referida matéria seja apreciada e votada dentro dos termos 
regimentais, com sua consequente aprovação. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres 
Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

PAULO 
Municipal 

A Sua Excelência o Senhor 
CLEBER TOMA.Z DE CAMARGOS 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI N° 03212021 
=De 30 de Abril de 2021= 

"AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS A 
RECEBER RECEITAS E TRIBUTOS POR MEIO DE CARTÃO DE 
CRÉDITO É 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".::::::::::::::: 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NOS USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 
o Projeto de Lei n° 03212021, de autoria do Executivo Municipal, e ele 
sanciona e promulga 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. 20  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. 40  A parcela única dos créditos descritos no art. 1 0, quando incidir 
descontos não será objeto de parcelamento. 

Art. 50  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. 1 0  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. 
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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. 80  Parágrafo único. 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 n° 5.172, de 1966). 

Art. 90  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. 

Prefeitura Municipal de Jardinis/, 0de'bri1 de 2021. 

PAUL 	BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 


