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D E C R E T O  

Nº 8252/2021 

 

“Dispõe sobre a Regulamentação da Lei 
Complementar Municipal nº 221, de 7 de 
novembro de 2017, sobre a Dação em Pagamento, 
alterada pela Lei Complementar Municipal n. 255 
de 7 de julho de 2020.”  

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas por Lei; e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 221 de 7 de 

novembro de 2017, 

 
D E C R E TA: 

 
 

Artigo 1º.  Em atendimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar n. 221/2017, 

alterada pela Lei Complementar n. 255/2020, faz saber que o setor responsável pela recepção dos 

documentos e correspondente autuação do requerimento de dação em pagamento será a Divisão de Dívida 

Ativa e Cobrança por meio de seu chefe, o qual incluirá o levantamento de débitos existentes na área 

ofertada ou às quais se pretenda promover oferecer e remeterá à Divisão de Cadastro Fiscal para juntada 

da certidão de valor venal que servirá de parâmetro para análise preliminar do pedido. 

 

Artigo 2º. Após apreciação preliminar pela Secretaria Municipal da Fazenda, o processo será 

encaminhado à Secretaria responsável pela emissão da certidão de diretrizes, a qual fornecerá, de forma 

pormenorizada, os possíveis usos e impedimentos no tocante à utilização do imóvel ofertado. 

 

Artigo 3º. Instaurado o processo de dação em pagamento devidamente instruído com os 

documentos de que trata o artigo 4º da Lei que ora se regulamenta e os elencados nos artigos anteriores 

deste Decreto, será este remetido à Comissão Permanente de Dação em Pagamento que o apreciará a luz 

da Lei Complementar nº. 221/2017 e alterações. 

 

Artigo 4º. Ficará o presidente da Comissão Permanente responsável pelo andamento e 

demais atos, presidente este que será indicado pelo Chefe do Executivo e, na falta desta, por deliberação 

entre os membros da referida comissão nos termos do caput do artigo 9º da Lei Complementar n. 221/2017 

e alterações. 
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§1º. Definido o presidente da Comissão Permanente de que trata o caput deste artigo, este 

designará, dentre os componentes da Comissão, um membro para secretariar e auxiliar no que couber, 

bem como o respectivo suplente deste. 

 

§2º. Designados secretário e suplente, estes prestarão compromisso ao desenvolvimento dos 

atos e atribuições correspondentes nos termos da Lei. 

 

Artigo 5º. A instalação dos trabalhos deverá ser registrada em termo escrito, que contenha a 

assinatura de todos os membros da comissão e, posteriormente, juntado aos autos. 

 

Artigo 6º. Cabe à presidência o saneamento das possíveis irregularidades apuradas na 

instrução e, sempre que elas forem constatadas, o presidente, ex-officio, por meio de despacho, ordenará 

que sejam sanadas, cabendo, inclusive, a solicitação de demais documentos que entenda necessários. 

 

§1º. Na ocorrência de irregularidades de que trata o caput deste artigo, será encaminhado 

comunique-se ao interessado para saneamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis uma 

única vez por igual período mediante apresentação de requerimento devidamente justificado e protocolado 

antes de expirado o prazo inicial para manifestação. 

 

§2º. Expirado o prazo de que trata o parágrafo anterior sem a manifestação do interessado, o 

processo será indeferido e remetido ao arquivo. 

 

Artigo 7º. As deliberações, providências e demais atos da Comissão Permanente serão 

reduzidas a termo e constarão do correspondente processo administrativo. 

 

Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, ficarão registrados em ata 

todos os trabalhos realizados pela Comissão Permanente. 

 

Artigo 8º. Apreciado o requerimento de dação e presentes todos os pressupostos dispostos no 

Artigo 4º da Lei Complementar n. 221/2017 e alterações e artigos 1º, 2º deste decreto, este será 

encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda para manifestação nos termos do § 2º do artigo 9º da 

referida Lei. 
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Artigo 9º. Após manifestação preliminar positiva de interesse e destinação pela Secretaria 

Municipal da Fazenda, o processo tramitará: 

 

I – à Procuradoria Fiscal, na hipótese de existência de débitos ajuizados, para atendimento ao 

disposto no inciso I do artigo 5º da referida Lei, que remeterá à Equipe Avaliadora após as devidas 

providências; 

II – à Equipe Avaliadora, na hipótese de inexistência de débitos ajuizados para providências 

nos termos do Artigo 10 da Lei em comento; 

 

Artigo 10. Inexistindo interesse do Município, o processo será devolvido à Comissão 

Permanente para providências no tocante ao indeferimento do pedido e consequente arquivamento. 

 

Artigo 11. A avaliação dos imóveis nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 

Complementar 221/2017 e alterações se dará pelo valor atribuído pela Equipe Avaliadora considerados 

valor médio de mercado, valor venal do imóvel, restrições de uso e estado do imóvel, destinação e impacto 

financeiro relativo à baixa do débito, respeitado o valor venal como mínimo a ser atribuído ao bem oferecido 

em dação. 

 

Artigo 12. A Equipe Avaliadora de que trata o §1º do artigo 10 da Lei complementar 221/2017 

e alterações, será composta de, no mínimo, três servidores efetivos com conhecimento técnico para os 

trabalhos, dentre eles, um engenheiro, concursado e efetivado na função, um servidor com formação em 

nível superior ou técnico em contabilidade ou em economia, haja vista a complexidade do encargo, 

competindo ao Chefe do Executivo indicar o presidente desta. 

 

Artigo 13. Compete à Equipe Avaliadora promover: 

I – Inspeção do imóvel in loco, para a verificação da situação real do imóvel e se de acordo 

com os documentos constantes dos autos, atestada por todos os membros da equipe avaliadora; 

II - Consultas a órgãos externos a depender da destinação pretendida ao imóvel.  

III - Verificação da compatibilidade do pretenso uso do imóvel em relação às diretrizes legais. 

IV – Avaliação georreferencial. 

V – Requisição do necessário para a avaliação do bem. 
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Artigo 14. Finalizada a avaliação, a Equipe Avaliadora emitira laudo conclusivo e vinculado 

fazendo-se constar o valor atribuído ao bem em análise e, de forma pormenorizada, a métrica utilizada para 

o cálculo, observado o disposto no artigo 11 deste Decreto. 

 

Artigo 15. Após atendimento ao disposto no artigo anterior, será promovido o estudo do 

impacto financeiro e orçamentário pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

Artigo 16. Após a expedição do laudo de avaliação de que trata o artigo anterior, o processo 

será remetido à Comissão Permanente para providências acerca da comunicação ao interessado, 

seguindo-se os dispostos nos artigos 11 e 12 da Lei Complementar n. 221/2017 e alterações. 

 

Artigo 17. A Equipe Avaliadora de que trata o § 1º do artigo 10 da Lei complementar 221/2017 

e alterações, fará jus ao recebimento da gratificação estabelecida no artigo 147 da LC 146/2011.  

 

Artigo 18. Para o pedido de recurso do procedimento ou reavaliação administrativa do valor 

do imóvel de que trata o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei em questão, deverá o recurso estribar-se em fatos 

ponderáveis e realmente capazes de influir em decisão anterior. 

 

Artigo 19. A revisão processual pela comissão permanente ou reavaliação administrativa do 

imóvel pela equipe avaliadora só poderá ser consentida quando: 

I - a decisão for contrária à Lei ou à evidência dos fatos constantes do processo; 

II - a decisão se apoiar em documentos falsos ou equivocados; 

 

Artigo 20.  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Artigo 21.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

                                                                               São Sebastião, 23 de junho de 2021. 

 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


