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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

LEI No 2.341 DE 09 DE MAIO DE 2018. 

"ESTABELECE REQUISITOS E VALORES 

MINLIMOS PARA A COBRANA DE DIVIDA 

ATIVA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL". 

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio de 

Severinia, Estado de São Paulo, faz saber que a Camara Municipal desta comarca, 

decretou e ele promulga a seguinte lei: 

FAZ SABER que a Cãmara Municipal aprovou, e 

ele SANCIONA E PROMULGA a seguinte lei: 

CAPITULO I 

DisposicoEs PRELIMINARES 

Art. 1 0  - Fica a Procuradoria Geral do .Municipio a não ajuizar açöes ou execuçOes 

fiscais de débitos tributãrios e não tributarios de valores consolidados iguais ou 

inferiores a 37 UFESP's (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), incluindo as dividas 

ativas do Municipio, das autarquias e empresas pUblicas. 

§ 1° - No valor estabelecido no "caput' estão incluidos juros, atualização monetâria, 

multa de mora e demais encargos legais ou contratuals. 

§ 2° - Sera considerado o valor apurado na data em que se procede ao resoectivo 

ajuizamento da ação. 
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cido no "caput" sera reajustado na mesma forma e tempo que 

ante do caput" deste artigo nào importa no cancelamento de 

divida ativa inscrita, nào dispensando, assirn, outras formas de cobrança, inclusive a 

administrativa, sem prejuizo do ajuizamento da açâo quando a somatOria das dividas 

da mesma pessoa superar 0 limite estabelecido. 

§ 5° - Nao serão restituldas, no todo ou em parte, quaisquer importâncias recolhidas 

anteriormente a vigência desta lei. 

Art. 2° - Em relaçâo aos processos em andamento ou aos que eventualmente forem 

ajuizados cobrando dividas inferiores ou iguais aos valores do artigo anterior, serâo 

arquivados, sem baixa na distribuiçao, independente de requerimento do Procurador 

do Municipio, Os autos das execuçOes ficais de debitos inscritos como Divida Ativa da 

Fazenda Publica Municipal de valor consolidado igual ou inferior ao estabelecido no 

artigo anterior. 

§ 1* - Em relaço aos procedimentos já em trarnite, Os autos da execuçâo fiscal serào 

reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem Os limites indicados. 

§ 2° - Excluern-se das disposiçaes desta lei objeto de exceçOes fiscais embargadas, 

salvo se o executado manifestar em juizo sua concordância corn a extinçâo ou corn o 

arquivamento do feito sem quaisquer onus para a Municipalidade; 

§ 30  - No caso de reuniâo de processos contra mesmo devedor, na forma do Art. 28 da 

Lei 6.830 0 1980, para os fins que trata o limite nesta lei, será considerada a soma dos 

débitos consolidados das inscriçães reunidas. 

§ 4° - Na hipOtese de existéncia de vários debitos de um mesmo devedor inferior ao 

lirnite fixado nesta lei, consolidados por identiflcação de inscriçâo cadastral na Divida 

Ativa, superam o referido limite, devera ser ajuizada uma (mica execução fiscal. 

Art. 30  - Todas as dividas ativas da Fazenda Municipal, independente do valor ainda 

ciue não tenham sido obieto do ajuizamento de execuçio fiscal, serão cobradas 

administrativarnente pelo Poder Póblico Municipal.  
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§1 0  - Preferencialmente, enquanto nâo houver custas e emolumentos para o protesto, 

a Fazenda Püblica Municipal deverá optar pelo protesto das dividas ativas, ficando a 

Procuradoria autorizada a encaminhar a protesto extrajudicial Os crethtos da Fazenda 

PUblica. 

§ 20  - 0 protesto da divida deverá ocorrer ate no maxima 06 (seis) meses do 

vencimento da divida. 

Art. 40  - A adoçâo das medidas previstas nesta lei nâo afasta a incidência de 

atualizaçâo rnonetária e juros de mora, nem elide a exigéncia de prova de quitaçâo 

para corn a Fazenda Municipal, quando prevista em lei. 

§ 1 1  - Nâo serão restituidas. no todo ou em parte, quaisquer importâncias recothidas 

anteriormente a vigéncia desta lei. 

Art. 50  - Revogadas as disposiçães em contrario, esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicaçao. 

Severinia, 09 de Maio de 2018. 

CELSO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escrituréria, respectivamente provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 

Municipalidade. 

ELIANA TER N A PAGIATO 
Escri rarta 
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