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LEI MUNICIPAL DE N0 1.552 DE 09 DE JUNHO DE 2015

"DISPOE SOBRE A ALTERAcAO DA LET N01.541 DE 13 DE
MARO DE 2015, DANDO NOVA REDAcA0 AG ARTIGO 10 E 0
ARTIGO 50 E DA OUTRAS PROVIDENCTAS".

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita de Sào
José da Bela Vista-Estado de Säo Paulo, no uso de suas atribuiçöes legais, que lhe
säo conferidas ,faz saber que a Câmara Municipal,APROVOU e ELA PROMULGA e
SANCIONA a seguinte LET:
Artigo 10 0 artigo 10 da Lei no 1.541 de 13 de Marco de 2015
passa a vigorar corn a seguinte redaçào:

"Artigo" 10 - Os créditos de natureza tributária, inscritos em
dIvida ativa constituIdos ate 31/12/2014 e que se encontram em fase de cobranca
administrativa ou ajuizados em esfera judicial, podero ser objeto de parcelamento
administrativo, com isenco de multa de mora, e juros de mora, desde que
requerido na esfera administrativa e recoihido o valor da primeira parcela ate o dia
31 de Dezembro de 2015.

Artigo 20 - 0 artigo 50 da Lei n01.541 de 13 de Marco de 2015
passa a vigorar corn a seguinte redacào:

"Artigo" 50 - Se o débito parcelado estiver sendo objeto de
execução fiscal, nele, incluir-se-äo, para pagamento, os valores das custas
processuais e os honorârios advocatIcios arbitrados pelo juiz da causa, sendo
entregue duas guias separadas, uma constando: valores das custas processuais e,
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outra guia para pagamento de honorãrios advocatIcios que poderão ser feitos

U

através de recoihimento direto ao procurador vinculado ao processo, estas guias,
devero ser pagas em uma Cjnica parcela, sendo eta no início ou ao final do
parcelamento, de acordo cam a interesse do contribuinte.

Parãgrafo Cinico: A extinço do processo ficar6 sujeita ao
pagamento das gulas mencionadas no caput."

Artigo 30- Esta tel entra em vigor na data de sua publicaco,
revogadas as disposicöes em contrário.

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

