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  CIRCULAR N º 40/2016 - DG                                           Avaré, 03 de novembro de 2.016. 
 
 
 
Senhor (a) Vereador (a):- 
 
 

Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
07/11/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 

 
 

Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 
Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 07 
de Novembro do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte 
matéria: 

 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 107/2016 - Discussão Única  
Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza o Executivo a receber imóvel em dação de pagamento para quitação 

de tributos (Espólio de Gilberto de Azevedo Maio) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 107/2016 e dos Pareceres do Jurídico; das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública 
 
 

 
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 

protestos de minha elevada estima e distinta consideração.  

 

 

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      

N E S T A 
 

 

 
 

 

 
 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 161/2016 
Projeto de Lei nº 107/2016 
Autor: Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
Assunto: Autoriza o Executivo a 

receber imóvel em dação em pagamento 
para quitação de tributos. (Espólio de 
Gilberto Azevedo Maio) 

 
 
 

P A R E C E R  

 

Trata-se do Projeto de Lei, de iniciativa do Chefe do Executivo 

Municipal, visando receber imóvel em dação em pagamento para a quitação de 

tributos. 

Nos termos do artigo 30, incisos I, da Constituição Federal, 

compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I e IV da Lei Orgânica do 

Município de Avaré, dentre outras, atribui ao Município competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar tributos, 

fixar e cobrar preços e tarifas. 

Ademais, nos termos do artigo 131 da lei Orgânica desta Estância 

Turística, vem de forma expressa o seguinte: 

  Dos Tributos Municipais -  

“Art. 131 - São tributos municipais os impostos, as taxas e 
as contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, 
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instituídos por lei municipal, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de 
direito tributário.” 

Antes, porém de adentrar ao mérito do projeto, vale sempre 

lembrar que a entrega de bens em nossa legislação Brasileira é aceita como 

forma de pagamento em dívidas, na mesma esteira, isto ocorre também 

quando se tratar de dívidas entre o particular e a Administração Pública.   

O vertente Projeto de Lei que tem como escopo a quitação de 

tributos do Espólio de Gilberto Azevedo Maio por meio de dação em 

pagamento da área territorial de 776,28m2, objeto da transcrição 34492 do CRI 

de Avaré, descrita em seu art. 1º. 

Verifica-se ainda de acordo com o art. 1º que fica autorizado o 

Chefe do Poder Executivo Municipal a receber em dação em pagamento a 

referida área em pagamento de seus tributos inscritos em dívida ativa por valor 

não superior a R$ 220.878,54 (duzentos e vinte mil oitocentos e setenta e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos). 

Pelo exposto, s.m.j., cremos que o Projeto de Lei em epígrafe não 

se encontra maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo 

pelo qual opina esta assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter o 

seu mérito submetido à apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, 

respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. 

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 03 de novembro de 2016. 

 

Leticia F. S. P. de Lima 
  Procuradora Jurídica 

 










