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            Estado do Rio de Janeiro 
            Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu 
 
  

Quinta-feira, 02 de Setembro de 2021  

 
ATOS DO PREFEITO 

 

 
DECRETO Nº 12.458 DE 1º DE SETEMBRO DE 2021. 
 
Regulamenta a Lei Municipal n.º 4.874 de 13 de novembro de 2019 e dá 
outras providências. 
 
Considerando os dados, informações e pareceres constantes do 
processo 015220/2021; 
 
Considerando a necessidade de dotar a Guarda Ambiental de Nova 
Iguaçu de ferramentas que possibilitem maior eficiência no serviço 
prestado à população e na defesa do patrimônio material e ambiental da 
cidade.  
 
O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas 
atribuições,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei Municipal nº 4.874, de 13 de 
novembro de 2019, no que se refere ao uso de armamento não letal pelos 
agentes de vigilância Ambiental que compõem o efetivo da Guarda 
Ambiental de Nova Iguaçu. 
 
Art. 2º Para efeito deste decreto, considera-se armamento não letal os 
artefatos, armas e munições mencionadas no § 2º da lei 4874/2019, 
desenvolvidas e empregadas com a finalidade de conter, debilitar ou 
incapacitar temporariamente pessoas envolvidas em determinado litigio, 
com intuito de preservar vidas e minimizar danos a integridade física dos 
envolvidos.  
 
Art. 3º Caberá ao órgão a qual que estiver subordinada a Guarda 
Ambiental Municipal, as medidas necessárias para a capacitação e 
treinamento permanente dos agentes visando a correta utilização do 
armamento não letal.  
 
§1º A capacitação técnica dos integrantes da Guarda Municipal Ambiental 
deverá ser realizada por instituição certificada pela União, seja por 
intermédio do Exército Brasileiro ou por outro órgão ou entidade por ela 
autorizada, sem prejuízo da celebração de convênios entre entidades 
públicas e privadas objetivando a troca de conhecimento e de experiências 
entre os convenentes.  
 
§2º A uso do armamento não letal pelos agentes públicos observará o 
protocolo a ser definido pelo Secretário do órgão mencionado no caput e 
deverá orientar-se de acordo com os princípios da moderação, 
conveniência e proporcionalidade do seu uso, devendo guardar relação 
com o restabelecimento da ordem pública e com as normas nacionais e 
internacionais de Direitos Humanos.  
 
Art. 4º É permitida a utilização do   uso das armas e artefatos existentes 
no patrimônio da Prefeitura, desde que obedecidas as normas do Decreto 
no. 7459/2006.  
 
Art.  5º Fica vedado o uso do armamento não letal fora do horário de 
serviço.  
 
Art. 6º O uso do armamento não letal fora das determinações deste 
decreto ou do protocolo de uso correspondente, assim como o desleixo na 
guarda e manutenção do equipamento,  ensejará responsabilização do 
agente .  
 
Art. 7º O Agente da Guarda Ambiental que fizer uso de armamento não 
letal deverá comunicar imediatamente o fato ao Chefe da Guarda 
Municipal Ambiental ou seu substituto, assim como encaminhar relatório 
circunstanciado sobre a ação, fazendo constar as circunstâncias e 

justificativas que levaram ao uso da força, a identificação da(s) pessoa (s) 
envolvida(s) na ação e a conclusão da ação.  
 
Art. 8º A utilização de armas não letais só será admitida quando os meios 
não violentos se revelarem ineficazes ou incapazes de produzir o resultado 
pretendido e ficará condicionada à: 
 
I - Utilização com moderação e de forma proporcional à ameaça e ao 
objetivo legitimo a alcançar; 
 
II - Procurar reduzir ao mínimo os danos e lesões, preservando a vida 
humana; 
- Assegurar a prestação de assistência e socorro médico ao ferido, com 
brevidade, quando ocorrer lesão ou a situação o exigir, comunicando o fato 
à autoridade policial para fins de registro, devendo preservar o local do fato 
e identificar possíveis testemunhas.  
 
Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias.  

    
ROGERIO MARTINS LISBOA 

Prefeito 
 

DECRETO Nº 12.459 DE 1º DE SETEMBRO DE 2021. 
 
Regulamenta a Lei Complementar Municipal n.º 79 de 12 de agosto de 
2021 e dá outras providências. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, usando das atribuições 
que lhe confere o art. 84, VI, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, e, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º O devedor que tiver deferido o processamento da recuperação 
judicial, nos termos dos artigos 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005, poderá parcelar seus débitos com o Município de Nova 
Iguaçu.  
 
§1º O disposto neste artigo aplica-se aos créditos tributários relativos ao 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, ao Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e às taxas municipais, 
inscritos ou não inscritos em dívida ativa, mesmo que discutidos 
judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de 
execução fiscal já ajuizada. 
 
§2º No caso dos débitos que se encontrarem sob discussão administrativa 
ou judicial, submetidos ou não à causa legal de suspensão de 
exigibilidade, o sujeito passivo deverá comprovar que desistiu 
expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso 
interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, que renunciou a 
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a ação judicial e 
o recurso administrativo. 
 
§3º O devedor poderá, a seu critério, desistir dos parcelamentos em curso, 
independentemente da modalidade, e solicitar que eles sejam parcelados 
nos termos deste artigo. 
 
§4º O devedor poderá ter apenas um parcelamento de que trata o caput, 
cujos débitos constituídos, inscritos ou não em Dívida Ativa, poderão ser 
incluídos até a data do pedido de parcelamento. 
 
§5º A concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e 
direitos do devedor ou de seus responsáveis que tenham sido constituídos 
em garantia dos respectivos créditos. 
 
Art. 2º Sem prejuízo da documentação exigida para todos os 
parcelamentos realizados no âmbito do Município de Nova Iguaçu, na 
forma do art.23 do Decreto 10336/2014, o requerimento para o 
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parcelamento de débitos de que trata este Decreto, deverá ser instruído 
com: 
 
a) cópia da petição inicial de recuperação judicial devidamente protocolada 
e demais documentos de que trata o art. 51 da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005; 
b) valor total dos débitos sujeitos à recuperação judicial; 
c) valor total dos débitos não sujeitos à recuperação judicial; 
d) documento de identificação do administrador judicial, se pessoa física, 
ou do representante legal do administrador judicial, se pessoa jurídica, ou 
ainda do procurador legalmente habilitado, se for o caso; 
e) no caso de administrador judicial pessoa jurídica, o termo de 
compromisso de que trata o art. 33 da Lei n. 11.101, de 2005;  
f) cópia da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial; 
e 
g) comprovação da exigência prevista no parágrafo 2º do art.1º deste 
Decreto. 
 
§ 1º O requerimento deverá ser apresentado no Setor de Dívida Ativa da 
Procuradoria Geral do Município através dos meios disponíveis fixados em 
Resolução, para abertura de processo administrativo e conferência da 
documentação.  
 
§ 2º A Procuradoria Geral do Município analisará o requerimento de 
parcelamento a fim de verificar o cumprimento dos requisitos previstos em 
Lei e neste Decreto. 
 
§ 3º Constatado o preenchimento dos requisitos previstos em Lei e neste 
Decreto, o contribuinte será convocado pela Procuradoria Geral do 
Município para firmar o termo de adesão, confissão de dívida e de 
parcelamento, assumindo as seguintes obrigações: 
 
I – se manter adimplente com as parcelas do acordo firmado;  
II – prestar todas as informações e apresentar todos os documentos 
requisitados pela Administração Tributária Municipal; 
III – manter a regularidade fiscal municipal; 
IV – utilizar parte dos valores oriundos da liquidação de ativos para 
amortização do saldo devedor, observadas as diretrizes do plano de 
recuperação; 
V – emitir relatório trimestral a ser remetido à Administração Tributária 
Municipal que contenha informações atualizadas sobre o andamento da 
recuperação judicial; 
VI – informar, imediatamente, a Administração Tributária Municipal acerca 
de quaisquer intercorrências ocorridas no bojo da recuperação judicial que 
possam importar em revisão ou alteração do plano homologado. 
   
Art. 3º O parcelamento dos débitos poderá ser deferido em até 120 (cento 
e vinte) parcelas mensais e consecutivas, respeitando-se, todavia, o valor 
mínimo de 05 (cinco) UFINIG’s para cada parcela, já inclusa a taxa de 
expediente. 
 
§1º Faculta-se ao contribuinte a escolha do dia do vencimento das 
prestações, considerando entre as opções os dias 05, 10 ou 20 de cada 
mês. 
§2º Computar-se-ão nas parcelas os valores relativos à taxa judiciária, às 
custas processuais, aos honorários advocatícios e aos demais encargos 
legais, na forma do convênio de cooperação Técnica e Material celebrado 
com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
§3º O valor da 1ª parcela do acordo corresponderá ao montante de 5% 
(cinco por cento) do valor total da dívida. 
 
§4º O parcelamento será deferido e considerado regular apenas após a 
comprovação do pagamento da 1ª parcela do acordo, autorizada a 
expedição de Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos (CPND). 
 
Art. 4º O parcelamento será imediatamente rescindido, com remessa do 
débito para inscrição em Dívida Ativa ou prosseguimento da cobrança ou 
execução, conforme o caso, nas seguintes hipóteses: 

 
I – inobservância de qualquer das condições estabelecidas na LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 79 DE 12 DE AGOSTO DE 2021;  
 
II – atraso no pagamento de três parcelas consecutivas; 
 
III- inadimplemento de tributos inscritos em dívida ativa municipal, 
relativamente a fatos geradores ocorridos após a celebração do 
parcelamento; 
 
IV- falência dos devedores;  
 
V - a extinção sem resolução do mérito ou a não concessão da 
recuperação judicial, bem como a convolação desta em falência; 
 
VI - a concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 
6 de janeiro de 1992; 
 
VII - a constatação, pela Administração Tributária Municipal, de qualquer 
ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma 
de fraudar o cumprimento do parcelamento; 
 
IX - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei nº 9.430, de 
27 de dezembro de 1996. 
  
§ 1º O cancelamento do acordo de parcelamento será realizado de ofício 
e o saldo a pagar será imediatamente inscrito em dívida ativa. 
 
§ 2º No caso do inciso III, do art.4º, o contribuinte terá que regularizar, no 
prazo de 90 (noventa) dias, os débitos que vierem a ser inscritos em dívida 
ativa ou que se tornarem exigíveis após a formalização do acordo. 
 
§ 3º O cancelamento do acordo de parcelamento por atraso no pagamento 
das parcelas, não impede o requerente de obter o reparcelamento da 
dívida, desde que preenchidas as condições previstas na Lei e neste 
Decreto. 
 
Art. 5º A Procuradoria Geral do Município de Nova Iguaçu fica autorizada 
a realizar as medidas necessárias à implementação deste Decreto junto 
as Secretarias Municipais e ao Departamento de Tecnologia da 
Informação do Município.  
    
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em sentido contrário. 

 
ROGÉRIO MARTINS LISBOA 

Prefeito 
 

DECRETO N.º 12.460  DE 1º DE SETEMBRO DE 2021. 
 
Regulamenta a outorga de uso de bens públicos municipais a terceiros. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, CONSIDERANDO: 
 
I - a necessidade de serem aplicados os princípios da impessoalidade, 
eficiência e moralidade administrativa à gestão do patrimônio, conforme 
determina o caput do art. 37 da Constituição da República; 
 
II - o disposto na Lei Orgânica do Município de Nova Iguaçu acerca da 
utilização de bens públicos; 
 
III - a necessidade de conferir maior segurança jurídica e eficiência na 
outorga de bens próprios municipais, 
 
IV - que o princípio constitucional da licitação pública é aplicável, 
igualmente, a diversas hipóteses de transferência de uso de bens móveis 


