
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

  
 

PROJETO DE LEI Nº 096-01/2017 
  

Cria o Cadastro Informativo Municipal – 
CADIM Municipal. 

 
Art. 1º Institui no Município de Estrela o Cadastro Informativo Municipal - CADIM, 

contendo as pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Estrela. 
 

Art. 2º São considerados em condição de irregularidade, para fins de inclusão no 
CADIM Municipal as pessoas físicas e jurídicas enquadradas nas seguintes situações: 

I – Possuam débitos de qualquer natureza com o Município de Estrela, inclusive 
com órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal, direta ou 
indireta, inscritos em dívida ativa no Município; 

II – Empresas que forem declaradas inidôneas para contratar com a 
administração pública municipal, em decorrência de aplicação de sanção prevista na 
legislação de licitações; 

III - Que tenham deixado de prestar contas ou que a prestação de contas tenha 
sido reprovada, quando exigível em razão de disposição legal ou cláusula de convênio, 
acordo ou contrato. 
 

Art. 3º A existência de registro no CADIM Municipal impede os órgãos e 
entidades da Administração Municipal de realizarem os seguintes atos, com relação às 
pessoas físicas e jurídicas a que se refere: 

I - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o 
desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 

II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; 
III - concessão de auxílios e subvenções; 
IV - concessão de incentivos fiscais e financeiros. 
V – Aceitar a participação em licitações públicas realizadas no âmbito dos órgãos 

ou das entidades integrantes da Administração Pública Municipal, direta ou indireta; 
VI – Fornecer Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, ou 

documento equivalente emitidos pela Secretaria da Fazenda do Município; 
VII – Conceder regimes especiais de tributação; 

 
Art. 4º A inclusão de pendências no CADIM Municipal deverá ser realizada no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados da inadimplência, pelas seguintes autoridades: 
I – Assessor Jurídico, no caso de inadimplência a deveres subordinados à 

respectiva pasta; 
II - Secretário Municipal da Fazenda, no caso de inadimplência a deveres 

subordinados à respectiva pasta; 
III - Dirigente máximo, no caso de inadimplência a deveres subordinados à 

respectiva Autarquia Municipal ou Fundação ou Sociedade de Economia Mista. 
 

§ 1º A atribuição prevista no caput deste artigo poderá ser delegada, pelas  
autoridades indicadas no caput, a servidor lotado no respectivo órgão, Autarquia 
Municipal, Fundação ou Sociedade de Economia Mista, mediante ato devidamente 
publicado no Diário Oficial do Município. 
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§ 2º A inclusão no CADIM no prazo previsto no caput deste artigo somente será 
feita 15 dias após a comunicação por escrito ao devedor, no endereço indicado no 
instrumento que deu origem ao débito por via postal, ou por comunicação eletrônica, 
considerando-se entregue após a devolução do comprovante de recebimento no 
domicílio do obrigado e confirmação de recebimento da correspondência eletrônica. 
 

§ 3º Nesta notificação constará obrigatoriamente o nome, a origem da 
irregularidade e valores implicados, quando for o caso e o prazo legal para devida 
regularização, sob pena de nulidade. 
 

Art. 5º O CADIM conterá as seguintes informações: 
I - identificação do devedor, nome completo e número de inscrição no CPF/CNPJ; 
II - data da inclusão no cadastro de inadimplentes; 
III - órgão responsável pela inclusão; 
IV – Natureza da pendência. 

 
Art. 6º Os órgãos e entidades da Administração Municipal manterão registros 

detalhados das pendências incluídas no CADIM, permitindo irrestrita consulta pelos 
devedores aos seus respectivos registros, nos termos do regulamento. 
 

Art. 7º A inexistência de registro no CADIM não configura reconhecimento de 
regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, 
decreto e demais atos normativos. 
 

Art. 8º O registro do devedor no CADIM ficará suspenso nas hipóteses em que o 
devedor estiver incluso em uma das situações elencadas nos incisos do artigo 151 da 
Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 
 

Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que se enquadrarem nas hipóteses abaixo, 
terão seus nomes excluídos do CADIM Municipal: 

I – Pagamento ou composição da dívida; 
II – Cumprimento das obrigações relativas ao artigo 2º desta lei; 
III – Decisão Judicial favorável ao inscrito. 
IV – Quando os débitos inscritos em dívida ativa forem baixados pela remissão ou 

anistia previstas em Lei;  
V – Pelo cancelamento administrativo ou judicial do débito. 

 
§ 1º A hipótese de remissão ou anistia de quaisquer créditos a favor do Erário 

Público Municipal depende de autorização expressa por intermédio de lei, servindo 
como instrumento de incentivo em Programas de Recuperação de crédito, observado o 
artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
§ 2º A hipótese de cancelamento administrativo ou judicial é decorrente de 

decisão transitada em julgado, devidamente fundamentada, proferida por autoridade 
competente.   
 

Art 10. Uma vez comprovada a regularização da situação que deu causa à 
inclusão no CADIM, o registro correspondente deverá ser excluído no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis pelas autoridades indicadas no art. 4º desta Lei. 
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Parágrafo único. Na impossibilidade de ser realizada a baixa, no prazo indicado 
no caput, o órgão ou entidade credora fornecerá a certidão de regularidade de situação 
fiscal, caso não existam outros débitos pendentes de regularização.   
 

Art. 11. O parcelamento do débito de qualquer natureza, regularmente 
homologado pela autoridade competente, exclui o requerente do CADIM Municipal 
enquanto perdurar o adimplemento. 
 

Parágrafo único. O inadimplemento de qualquer parcela do parcelamento 
administrativo ocasionará a imediata reinclusão do nome do devedor no CADIM 
Municipal, independente de notificação prévia. 
 

Art. 12. A Secretaria Municipal da Fazenda será a gestora do CADIM Municipal, 
sem prejuízo da responsabilidade das autoridades indicadas no art. 4º desta Lei. 
 

Art. 13. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias.   
 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de sua regulamentação, a qual será providenciada em 60 (sessenta) dias. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 31 de julho de 2017. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

  Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 
 

   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _______________________ 
 
 Data:  _____/_____/20____ 
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Estrela, 31 de julho de 2017. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 096-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

096-01/2017, que cria o Cadastro Informativo Municipal – CADIM Municipal. 
 O presente Projeto de Lei dispõe sobre a criação do 
Cadastro Informativo Municipal - CADIM, que tem como objetivo centralizar as 
informações relativas às pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Estrela e que se 
constitui em um mecanismo de impulso ao adimplemento de obrigações junto ao 
Tesouro Municipal. 
 A criação deste cadastro é uma das medidas de 
modernização e aperfeiçoamento da Administração Tributária que favorecerá o 
incremento das receitas tributárias e não tributárias e a ampliação da capacidade de 
investimento do Município sem que haja criação de novos tributos ou mesmo ampliação 
de alíquotas já existentes. 
 Importante salientar, que este cadastro é um mecanismo da 
Administração que tem o objetivo de prestigiar a responsabilidade social e fiscal. Isto 
porque, sem mecanismos de ação fiscal eficientes, o Município jamais conseguirá fazer 
frente às crescentes demandas que chegam ao poder público. 
 O projeto de lei respalda-se no princípio da transparência, 
asseverando a nitidez que deve prevalecer nas relações entravadas entre a 
Administração Pública e os particulares que com ela contratam, considerando também o 
evidente interesse público que permeia a fiscalização de tais vínculos. 
 Cabe asseverar que a criação de instrumentos efetivos de 
cobrança, na esfera extrajudicial, é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça 
que vem sendo severamente exigida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul. Além de possuir previsão no Código Tributário Nacional. 
 Cabe considerar ainda, que a prática de inscrição em 
cadastro de inadimplentes constitui prática efetiva na maioria dos Municípios que 
possuem os melhores resultados na cobrança da dívida ativa.  
 Os dados constantes no CADIM Municipal ficarão 
disponíveis para consulta pública e servirão como parâmetro para autorizar a 
celebração de vínculos com o Poder Público e o recebimento de benefícios, como 
incentivos fiscais, auxílios, subvenções. 
 A inserção do registro somente ocorrerá após prévia 
comunicação, por escrito, do devedor. Quando regularizada a situação que a ocasionou, 
a exclusão dos dados se dará no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.  
 Para fins de fomentar a maior cautela na constituição e 
alimentação do Cadastro e prevenir possíveis abusos em sua utilização, haverá 
responsabilização das autoridades competentes no caso de descumprimento das 
normas que regulamentam a ferramenta. 
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Por todo o exposto, observa-se que o objetivo do presente 
Projeto é disciplinar, moralizar, facilitar e garantir dentre outros, agir contra o devedor 
contumaz, aquele que, mesmo podendo e tendo condições, coloca suas obrigações 
para com a Fazenda Pública em último plano. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


