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REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL          
 
 
 
 
 

Prezado Senhor, 

 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que ”Autoriza o Município 

a contratar serviço de arrecadação de tributos municipais e demais receitas públicas por meio de pagamento 

com cartões de débito e de crédito.”, para apreciação dessa Casa. 

Venho por meio desta encaminhar aos vossos cuidados o presente 

Projeto de Lei, para apreciação e deliberação junto ao Colendo Plenário da Egrégia Câmara Municipal de 

Vereadores de São Leopoldo, pretendendo-se contratar serviços para recebimento de tributos por meio do 

pagamento com cartões de débito e de crédito.  

 A proposta objetiva ampliar a mais segura forma de preservação 

da receita fiscal: o pagamento, previsto no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. A busca por ações 

alternativas em prol do interesse público está prevista na Constituição da República, em especial no art. 37, 

por meio do Princípio da Eficiência. O melhoramento de critérios para preservação da receita fiscal também 

está consubstanciado pelo art. 11 da LC nº 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

 A contratação nos termos do art. 24, inciso VIII da Lei nº 

8.666/1993, do que se pretende ser um mecanismo suplementar de recebimento de créditos tributários, por 

meio do pagamento com cartões de débito e crédito, vai trazer ônus para o cofre municipal, criando uma 

despesa continuada, a taxa de administração. Atualmente, o ingresso da receita se dá unicamente por meio 

do serviço de arrecadação do Documento de Arrecadação de Receitas Municipais (DARM), resumidamente, o 

processamento e transferência de recursos, realizada por agente credenciado (em lotéricas, guichês ou 

pontos de autoatendimento em agências bancárias, ou ponto de acesso à homebanking). O custo da taxa de 

administração, diferentemente do da arrecadação que é fixo, varia conforme o valor da operação, incidindo 

alíquota de 1,5% (um inteiro, e meio ponto percentual) para operações de cartão de débito e de 2,0% (dois 

pontos percentuais) para pagamento com cartão de crédito. No entanto, os pagamentos realizados por meio 

de cartões substitui o procedimento de arrecadação, e por conseguinte, o seu custo, que varia entre R$1,10 e 

R$2,50, conforme a escolha do Contribuinte.  

A LRF prevê em seu art. 16 que a criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhada de 
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estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de aprovação da Lei, e nos dois subsequentes. A 

planilha com a estimativa do impacto segue anexa. A projeção de despesa foi elaborada considerando que 

84,71% (porção da arrecadação não inscrita em DA, em 2014) da arrecadação total é proveniente de receitas 

pagáveis somente na modalidade cartão de débito, e 15,29% (porção da arrecadação de tributos inscritos em 

DA, em 2014) é proveniente de receitas pagáveis na modalidade cartão de crédito. Projetou-se também que 

em 2015, 10% das respectivas arrecadações migrem da forma de pagamento por DARM, para pagamento por 

meio de cartões, que em 2016 aumentem para 25% e para 2017 para 50%. Do custo estimado dos serviços 

de recebimento com pagamento por meio dos cartões, foi subtraído o valor da economia projetada do custo 

de arrecadação por DARM. Estes cálculos constam na planilha de impacto orçamentário-financeiro.   

Os preços determinados de 1,5% (um inteiro, e meio ponto 

percentual) para operações de cartão de débito e de 2,0% (dois pontos percentuais) para pagamento com 

cartão de crédito, foram pesquisados junto às instituições prestadoras de serviços financeiros, e são menores 

do que os praticados pelo mercado. Para ilustrar a economia pretendida com a fixação do preço proposto, 

podem-se exemplificar os valores de 2,0% (dois pontos percentuais) para pagamento com cartão de débito e 

de 2,5% (dois inteiros, e meio ponto percentual) para operações de cartão de crédito, ambos superiores em 

0,5% (meio ponto percentual), oferecidos para contratação de operadora de cartão de débito e crédito para 

as unidades dos SESI, SENAI e IEL PR, presentes no Anexo I do Edital de Pregão Presencial SESI, SENAI e IEL PR 

1043/2014, processo nº 4191/2014. 

Salienta-se que o principal objetivo, e portanto o retorno esperado da 

ação, é de inserir entre as possibilidades de pagamentos oferecidas aos Contribuintes, a mais moderna e 

usual no mercado: com cartões de débito e crédito. A possibilidade de pagamento das taxas de serviços e de 

tributos com cartão de débito possibilitará que o munícipe não precise se deslocar da sede da Prefeitura até 

o local de arrecadação mais próximo, criando melhores condições na prestação de serviços ao cidadão. De 

outra forma, o pagamento de tributos inscritos em dívida ativa com cartão de crédito, possibilitará forma 

adicional para pagamento, melhorando a prestação de serviços ao cidadão. 

Além de criar melhora na qualidade da prestação de serviços realizada 

pelo Município, o presente projeto objetiva alcançar economia de despesa do custo de arrecadação. As 

operações de pagamento realizadas por meio de cartão no equipamento de autoatendimento utilizarão 

sistema que dispensa a transação da arrecadação. Neste caso, o DARM não é gerado, nem impresso, e nem 

registrado no sistema de arrecadação da instituição prestadora do serviço de arrecadação, inexistindo o 

custo. 

No entanto, não há que se falar em renúncia de receita, pois a LRF 

prevê em seu art. 14 que “A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 

decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro...”, e nenhum tipo de benefício está sendo concedido ou ampliado, mas apenas disponibilizada 

uma nova alternativa de pagamento ao contribuinte.  
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Ressaltamos ainda que além da Receita Federal do Brasil, e alguns 

Estados (como o Ceará e São Paulo), outros municípios gaúchos (como Feliz, Bom Princípio e Cachoeira do 

Sul) já adotam a prática de recebimento de tributos por meio do pagamento com cartões de débito e crédito. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal aprecie e 

vote este projeto, regime de urgência especial. 

 

 

São Leopoldo, 19 de novembro de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL DAUDT SCHAEFER 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilmo Sr. 
Vereador Aurélio  Inácio Schmidt  
Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 
Nesta Cidade 
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PROJETO DE LEI 

 
 

Autoriza o Município a contratar serviço de arrecadação 

de tributos municipais e demais receitas públicas por 

meio de pagamento com cartões de débito e de crédito. 

 

 

Art. 1° Fica o Município autorizado a contratar serviços de arrecadação de tributos 

municipais, por meio de pagamento com cartões de débito e de crédito. 

Parágrafo Único. Abrange a aquisição ou locação de equipamento das principais administradoras de 

autoatendimento e respectivo sistema operacional para pagamento com cartão de débito e crédito. 

 

Art. 2° O uso de cartões de débito e crédito visando à extinção de créditos tributários e 

não tributários ficará restrito àqueles não inscritos em Dívida Ativa e exclusivamente à hipótese de 

pagamento, segundo o disposto no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966). 

Parágrafo Único. Fica desde já determinado que o uso de cartões de débito e crédito não se estende à 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na modalidade de parcelamento. 

 

Art. 3° A contratação dos serviços previstos no artigo 1º desta Lei será direta de 

empresa detentora dos serviços e equipamentos, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 

8.666/93.  

Parágrafo Único. Para os serviços previstos no artigo 1º desta Lei, fica estipulado o parâmetro máximo a ser 

remunerado à prestadora dos serviços de: 

I – 1,5% (um inteiro e meio ponto percentual) para operações de cartão de débito; 

II – 2,0% (dois pontos percentuais) para pagamento com cartão de crédito. 

 

Art. 4º A transferência de valores dos créditos decorrentes da transação de pagamento 

com cartões de débito e de crédito pela prestadora dos serviços ao Município de São Leopoldo ocorrerá: 

I – Nos casos previstos no inciso I do artigo 3º, em D+1 dia depois de efetivada a transação;  

II – Nos casos previstos no inciso II do artigo anterior, em D+30 dias depois de efetivada a transação e o 

vencimento da parcela. 

 

Art. 5° A modalidade de recebimento, por meio de pagamento com cartão de débito e 

de crédito, não substitui ou inviabiliza nenhuma das demais formas de extinção do crédito tributário 

previstas no artigo 156, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966). 

 



    
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

Estado do Rio Grande do Sul 
Secretaria Municipal de Gestão e Governo 

  

 
 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

Art. 6° Os recursos orçamentários para a execução das ações decorrentes desta Lei 

estão previstos no orçamento do Município de São Leopoldo, destinados à Secretaria Municipal da Fazenda – 

Órgão 05 – SEMFA; Diretoria da Dívida Ativa; Rubrica 33903900000000; Recurso 01; Outros Serviços 

Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

São Leopoldo, 19 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 DANIEL DAUDT SCHAEFER 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
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DATA DA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO:
EXERCÍCIO EM QUE A AÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR:

FONTE 2015 2016 2017

1                         62.245,41        155.613,53      311.227,05      

FONTE 2015 2016 2017
1                         10.779.080,73 26.947.701,82 53.895.403,65 

São Leopoldo, 19 de novembro de 2015.

Ass.:
DANIEL DAUDT SCHAEFER
Prefeito Municipal em Exercício

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

PARECER SOBRE O IMPACTO FINANCEIRO

Fonte de Recurso 
do Fundeb e MDE

Obs: Projeta-se que receitas adicionais ingressarão em função da maior facilidade no pagamento, conforme explanado na Justificativa do PL.

B - MECANISMO DE COMPENSAÇÃO

Anibal Moacir da Silva, ordenador de despesa do Município de São Leopóldo, no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às 
determinações da LC 101 / 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir 
recursos para a execução da (s) ação (ões).

Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida não contraria(m) nenhum dispositivo legal,  notadamente da Constituição 
Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial  a  Lei de Responsabilidade Fiscal e Resoluções do Senado 
Federal. 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SÃO LEOPOLDO
15/09/15

2015

A  - MOTIVAÇÃO E COMPENSAÇÃO
Gastos previstos no exercício que entrar em vigor e  nos dois 

subsequentes
A despesa decorrente da contratação dos serviços de cartão de débito e/ou de 
crédito somente ocorrerá quando for realizado ingresso de receitas por meio de 

alguma das modalidades. Por exemplo, para cada R$100,00 de receita 
recebida, estima-se a despesa de até:  I - R$1,50 para recebimentos com 

cartão de débito; e II - R$2,00 para recebimentos com cartão de crédito. Para 
fins de cálculo, estima-se que em 2015, 10% da arrecadação será por meio de 

cartões, em 2016 será de 25% e em 2017 de 50%.

Fonte de Recurso 
Livre

Aumento permanente de Receitas 

Redução permanente de despesas

A despesa não se enquadra no conceito de despesa obrigatória de caráter continuadona 
ou pessoal,  sendo dispensados os mecanismos de compensação.

Aproveitamento da margem de expansão das D.O.C.C

 


