
 
 

LEI Nº 2.182, DE 09 DE ABRIL DE 2014.  
 
 
 

Autoriza o executivo municipal a 
compensar créditos, mediante dação, 
sob condições, e dá outras providências. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

 
Art. 1o Fica o Executivo Municipal autorizado a compensar, após prévia 

avaliação em processo administrativo, créditos, com débitos do contribuinte resultantes de 
Contribuição de Melhoria e Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 

 
Art. 2o Tratando-se de débito resultante de Contribuição de Melhoria a 

compensação poderá ser feita: 
I - com a dação da área desapropriada que foi necessária para a realização da 

obra pública, ou 
II  – com a dação de qualquer outro imóvel urbano de propriedade do 

contribuinte. 
§ 1o Caso a obra não se tenha ainda realizado deverá a dação ser condicionada 

a sua realização em prazo e nas condições constantes do edital. 
§ 2o O contribuinte requererá a compensação a partir da publicação do decreto 

de expropriação das áreas necessárias a realização da obra, no caso do inciso I. 
 
Art. 3o Tratando-se de débito resultante do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU, a compensação poderá ser feita: 
I – com a dação do imóvel que deu origem ao débito; ou 
II – com a dação de outro imóvel, desde que urbano;  
 
Art. 4o A dação em pagamento será precedida de requerimento realizado pelo 

contribuinte, o qual deverá ser instruído com matricula atualizada do imóvel oferecido em 
dação e Certidão de Ônus Reais. 

 
Art. 5o Oferecido o imóvel em dação em pagamento, deverá ser verificada a 

viabilidade de recebimento, através de Laudo emitido pelo Departamento Técnico de 
Engenharia e Departamento Ambiental, bem como o valor da área a ser incluída na 
compensação será determinado pela Fazenda Municipal, mediante avaliação prévia, 
realizada pela Comissão de Avaliação, o que deverá constar da escritura pública. 

 
 



 
 

Art. 6o Não poderá ser objeto de dação em pagamento imóvel que possua área 
edificada, mesmo que não possua averbação da área construída junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis. 

 
Art. 7o O imóvel oferecido em dação deverá estar livre de pessoas e objetos. 
 
Art. 8o O excedente à compensação será convertido, na data do cálculo de 

avaliação em unidade de VRM (Valor de Referência Municipal). 
 
§ 1o Sendo credora a Fazenda Pública a importância poderá ser paga em até 

vinte e quatro parcelas mensais e consecutivas, desde que cada uma não seja inferior a 
1,33 VRM, vencendo-se a primeira trinta dias após: 

I - a notificação pessoal do contribuinte da realização da obra no caso da 
contribuição de melhoria; ou 

I - a compensação parcial do débito nos casos previstos no art. 2º e 3º. 
 
§ 2o Sendo credor o contribuinte a importância será compensada com débitos 

vencidos ou vincendos, do contribuinte, resultantes de receitas correntes. 
 
Art. 9o Os atos e termos decorrentes da compensação serão efetivados 

obrigatoriamente em processo administrativo originado com o pedido do contribuinte. 
 
Art. 10. O Prefeito Municipal regulamentará a aplicação desta Lei no que for 

necessário. 
 
Art. 11. Revoga-se a Lei Municipal nº 955, de 26 de dezembro de 2002. 
 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 09 de abril de 2014. 
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