
aw PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA —a- 
COMPLEMENTAR No 2.355 DE 13 DE SETEMBRO DE 2018. 

INSTITUI 0 PROGRAMA "SEVERiNIA CIDADAO 
EM DIA. DESTINADO A REGuLARIzAcA0 DE 
DEBITOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE 
SEVERINIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

CELSO DA SILVA. Prefeito do Municipio de 

Severinia. Estado de São Paulo. no uso de suas atribuiçoes Iegais que são atribuidas 

par Lei. propOe 0 presente Projeto de Lei: 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou. e 

ele SANCIONA E PROMULGA a seguinte lei: 

Art 1 0  - Fica instituido. no âmbito do Municipio de Severinia. Estado de São Paulo. a 

Programa SEVERINIA CIDADAO EM DIP_ destinado a incentivar a regularização de 

créditos do Municipio. decorrente de débitos de contribuintes. relativos aos débitos 

tributários ou não. devidamente canstituidos e inscritos ou não em Divida Ativa, 

ajuizado ou a ajuizar, corn exigibilidade suspensa ou não. inclusive os decorrentes de 

falta de recoihimento de valores retidos. referentes aos fatos geradores ocorridos ate 

31 de dezembro de 2017 

§1° - 0 ingresso no Programa SEVERINIA CIDADAO EM DIA dar-se-ã por adesão 

do contribuinte, que fara jus a regime especial de consolidação dos débitos de tributos 

municipais incluidos no Programa. sejam as decorrentes de obrigacão prôpria. sejarn 

Os resultantes de responsabilidade tributária. tendo par base a data da adesao. 

§20  - 0 contribuinte poderá aderir ao Programa SEVERINIA CIDADAO EM DIA no 

periodo de 24 de setembro de 2018 ate 24 de Outubro de 2018, podendo 

ser estendido par mais 30 dias por ato do Executivo. 

1T9SEVERIN(A 
CottukWo.Fubn Meff&  

Rua Capitão Augusta de Almeida. 332! Tel: 17-3817.3300 
Fax: 17- 3817.3301 E-mail: prns.gabinete@severinia.sp.gov.br  
CEP. 14.735-000/ Estado de São Paulo; CNPJ 46.596.235/0001-99 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Art. 2 1  - 0 Programa de que trata a presente lei abrange exciusivamente Os débitos 

relativos a sua vigència e em razão de fatos geradores ocorridos ate 31 de dezembro 

de 2017. 

- aos atos qualificados em lei como crimes ou contravençOes e Os que. mesmo sem 

essa qualificaçao, sejam praticados corn dole. fraude ou simulação pelo sujeito 

passivo Cu por terceiro em beneficia daquele. 

II - salvo disposição em contrário. as infraçoes resultantes de conluio entre duas ou 

mais pessoas naturais Cu juridicas. 

Art. 30  - 0 Programa de que trata a presente Lei contempla desconto de juros 

moratôrios e multa e poderao ser pages a vista, em Unica parcela. ou parcelado em 

ate 12 (doze) vezes, da seguinte forma: 

- Pagamento a vista, em ünica parcela. a ser page em ate 02 (dois) dias üteis apOs a 

assinatura do acordo: 

a) Desconto de 90% (noventa per cento) dos juros moratórios: 

b) Desconto de 90% (noventa per cento) do valor da multa: 

c) lsençâo de 100% (cern per cento) dos honoraries advocaticios para as débitos 

aj uizados. 

II - Pagamento parcelado em 3 (trés). 6 (seis). 9 (nove) ou 12 (doze) parcelas. sendo 

que a primeira parcela deverâ ser paga em ate 02 (dois) dias Uteis apôs a assinatura 

do Termo de Adesao. e o vencimento das demais parcelas apos 30 (trinta) dias do 

vencimento da parcela anterior. 

a) Descontos de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora. 50% (cinquenta 

per cento) do valor da multa e isenção de 100% (c 

honoraries advocaticios. para Os débitos corn pagamen 

parcelas): 
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§1 0  -0 valor minirno de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 (Cern reals) 

§20  - Os optante pelo Programa SEVERiNIA CIDADAO EM DIA terão a direita de 

isenção de 100% (cern par cento) dos honorãrios advocaticios para as opçOes de 

pagarnento a vista previsto no inciso I ou parcelado em 3 (trés) parcelas. na  forma 

estabelecida incisa II deste artigo. a partir da adesâo. não cabendo ressarcimento de 

valares já recolhidos. 

§30  - As custas processuais incidentes sabre as creditos já ajuizados e as custas. bern 

coma emolumentos de Cartorio incidentes sabre as dividas protestadas deverâo ser 

pagas pelo contribuinte. 

§41  - Para a consolidação do débito. a atualização rnonetãria será caiculada ate a data 

da adesão, nos termos da legislaçâo vigente. 

Art. 40  - A adesâa sera aceita pela contribuinte, mediante preenchimento de farrnulária 

prôprio. conforme ANEXO LJNICO a esta Lei Complementar e implica em confissao 

rretratável da sua existéncia e expressa renuncia a qualquer defesa ou recurso. bern 

como na desisténcia de eventuais recursos interpostos. 

Art 51  - Os dernais parcelarnentos jã celebrados pela Adrninistraçao Municipal 

continuarâo a existir na forma como foi celebrado. ressalvando-se. porem. que nao se 

beneficiarâo das isençaes deste Programa. 

Art 6° - 0 saldo dos débitos parcelados vincendos e desde que sem parcelas 

vencidas, e a pedido do contribuinte. poderâo ser objeto deste Programa. podendo ser 

pago a vista ou parcelado nos termos do art. 3 0  desta Lei Cornplementar. 

Art, 7 - A adesâo ao Prograrna SEVERINIA CIDADAO EM DIA serà cancelada e 

rescindida retarnando os débitos a sua arigem, nas seguintes hipOteses: 

I - pelo descumprimento de quaisquer exigéncias desta Lei Complementar 

informacOes falsas: 

II - pelo atraso no pagarnenta de qualquer parcela por prazo superior a 60 (sessenta) 

dias: 
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-- 

léncia decretada ou a insolvéncia civil da pessoajuridica 

rouoiauv Unico: 0 eventual atraso no pagamento das parcelas implicard corn os 

acréscimos legais previstos em lei. 

Art 80  - A rescisão de que trata o art. 7 0  desta Lei Cornplementar independe de 

notificaçao ou interpelaçào previa e implica em: 

Perda de todos Os beneficios concedidos por esta Lei Complernentar: 

II- 

	

	A exigibilidade do saldo remanescente correspondente a diferença entre 0 

valor pago e o valor originário da divida: 

lii- 	A inscriçâo do saldo remanescente em Divida Ativa. caso ainda nâo 

inscrito, para cobrança judicial: 

IV- 	Dernais medidas que se fizerern necessârias para a recuperaçao do credito 

Art. 90  - 0 Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei, por 

Decreto. no que for necessãrio ou em casos que ensejarern duvidas. para rnelhor 

eficacia de sua aplicabilidade. sern prejuizo da disciplina por atos complementares do 

Setor Juridico da Prefeitura de Severinia e da Secretarial de Gestao e Finanças. 

Art. 101  - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Severinia. 13 de Setembro de 2018. 

I 

e so da Silva 
Prefeito 
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ANEXO (INICO 

• - ........opçAo PELO REGIME DE PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI 
COMPLEMENTAR NO2.385 DE 2018. 

no 	 e 	inscrito 

no 

REQUERER autorização para PARCELAMENTO 

(0) 	 do 

RECONHEO E CONFESSO, incidente (s) 

no 	CPF 	sob 	o 

venho respeitosamente 

DE DEBITOS relativo a 

(s) exercicio (s) de 

0 	(s) 	qual 	(quais) 

sobre o CADASTRO 

N ° I  em 	 parcelas no valor de 

Declaro, estar ciente que o rompimento deste parcelamento, por qualquer urn dos 
motivos previstos no art. 7 0  da Lei Complernentar n°2.385/2018, acarretarâ a imediata 
retornada da cobrança, por via administrativa ou judicial, conforrne se verifica na 
hipótese do remanescente do debito, conforrne previsto no art. 8 0  da Lei 
Cornplementar n'2.385/201 8. 

Declaro, por fim, a DESISTENCIA de quaisquer parcelamentos vigentes ate a data da 
- 	assinatura deste TERMO DE ADESAC, bern corno de quaisquer recursos 

administrativos ou judiciais interpostos. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Assinatura 
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