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Municipal de Severinia 
Sivennia Estado de São Paulo 

LEI COMPLEMENTAR N.° 2216 DE 16 DE SETEMBRO DE 2016. 

"F/CA INSTITU1DO 0 PROGRAMA DE INCENT/VO A 
REGULAR/ZAçAO FISCAL NO MUN/CIP/O DE 

SEVERINIA, QUE ESPECIF/CA." 

EDWANIL DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de SeverInia, no uso de 

suas atribuiçöes legais, 

Faz saber que a Câmara Municipal de SeverInia aprova e ele sanciona 

a seguinte Lei Complernentar: 

Artigo 10 - Fica instituIdo o Programa de Incentivo a Regularizaco 

Fiscal destinado a oferecer aos devedores condiçöes especiais para a regularizaço dos 

créditos municipais tributários e nào tributários existentes ate a data da entrada em 

vigor desta Lei, inscritos na dIvida ativa ou oriundos de levantamento fiscal, ainda que 

discutidos judicialmente, inclusive os saldos de créditos que tenham sido objeto de 

parcelamento anterior. 

Artigo 22 - Os interessados podeào aderir ao Programa de Incentivo 

a Regularizaço Fiscal no perlodo de 20 de setembro ate dia 16 de Dezembro de 2016. 

Artigo 32 - As condicöes especiais a que faro jus aqueles que 

aderirem ao Programa consistirá na opçào de uma das seguintes formas e condiçöes 

de pagamento: 

- pagamento a vista, corn 100% (cern por cento) de desconto na 

multa e nos juros; 
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II - pagamento em ate 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas corn 

80% (oitenta por cento) de desconto no valor da multa e 80% (oitenta por cento) de 

desconto no valor total dos juros; 

III - pagarnento em ate 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas. 

Artigo 42 - Os saldos devedores dos créditos tributários lancados em 

parcelamentos anteriores poderào ser incluldos no Programa de lncentivo de 

Regularizaçào Fiscal, somente nas condicOes do inciso I do art. 3. 

§ 12 .  A adesào ao Programa de recuperaçào Fiscal para fins de 

quitaçào de saldos desses parcelamentos equivale automaticamente a desistência 

irrevogável e irretratável dos parcelamentos anteriormente concedidos. 

§ 22. Os saldos devedores de levantamento fiscal lançado anteriores 

a Lei poderào ser incluldos no Prograrna de Incentivo a Regularizaçào Fiscal. 

Artigo 52 - 0 valor mInimo de cada parcela de que trata esta Lei nào 

poderá ser inferior a R$ 100,00 (cern reais). 

§ 12. Havendo descumprimento do prazo para pagarnento da parcela 

mensal, sero aplicados os acréscimos previstos na legislaçào municipal. 

§ 22. Aplica-se a correcào monetária prevista na legislag5o municipal 

sobre as parcelas cujos vencimentos ocorrerem nos exercIcios seguintes ao da 

forrnalizacào da adeso. 

Artigo 6 - A adesao de que trata o artigo 2 9  fica condicionada a 

assinatura do Termo de Acordo, no qual o devedor confesse o total do débito, e no C 
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ato, comprove o recolhimento do pagamento integral da dIvida ou da primeira parcela 

do acordo. 

Parágrafo Unico - A adeso de que trata o artigo 2, corn a assinatura 

do terrno de acordo, pressupöe a rentincia do exercIcio do direito de defesa, tal corno 

a desistência dos embargos a execuçào fiscal opostos, desistência do competente 

recurso interposto ou qua!quer outro meio de defesa manejado pelo executado, caso 

haja ajuizamento e trâmite de executivo fiscal em face do devedor confesso. 

Artigo 72 - Os beneilcios proporcionados pelo Programa de Incentivo 

a Regularizaçào Fiscal somente se aplicam para os casos de extinçào dos créditos 

tributários e nào tributários, mediante pagamento, no se estendendo as demais 

modalidades de extinço do crédito tributário prevista no art. 156 do CTN. 

Artigo 82 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacäo, 

revogadas as disposiçbes em contrário. 

Prefeitura Muni al de SeverInia, 16 de setembro de 2016. 

EDWANIL DE OLIVEIRA 
Prefeito de SeverInia 

Eu Cátia Cristina Medeiros Ducati, na qualidade de Escriturária, 

restritivamente provi o registro e pub!icaço na Secretaria da Prefeitura Municipal de 

SeverInia, em 16/09/2016. 

CATIA CRISTINA MEDEIROS DUCATI 
Escritu rária 
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