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EMENDA Nº 2 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2019 

EMENDA AO SUBSTITUTIVO – SEGUNDA DISCUSSÃO 

O art. 7º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º. A adesão ao Programa de Regularização de Débitos terá 
início na data de publicação desta Lei Complementar e autorizará o 
pagamento do crédito consolidado, de forma integral ou parcelada, 
em uma das seguintes condições e prazos: 

I - integral: 

a) à vista, em parcela única, com adesão até 31 de outubro de 2019 
e vencimento até 08 de novembro de 2019, com o desconto de 90% 
(noventa por cento) sobre a multa de mora e juros; 

b) à vista, em parcela única, com adesão de 01 de novembro até 30 
de novembro de 2019 e vencimento até 09 de dezembro de 2019, 
com o desconto de 70% (setenta por cento) sobre a multa de mora e 
juros; 

c) à vista, em parcela única, com adesão de 01 de dezembro até 20 
de dezembro de 2019 e vencimento até 23 de dezembro de 2019, 
com o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre a multa de 
mora e juros. 

II – parcelado, com adesão até 20 de dezembro de 2019 e 
vencimento da primeira parcela até 23 de dezembro de 2019, com 
pagamento de no mínimo 20% (vinte por cento) e as demais não 
inferiores a R$50,00 (cinquenta reais), sendo: 

a) de 1 (uma) a 12 (doze) parcelas, com desconto de 35% (trinta e 
cinco por cento) sobre juros e 56% (cinquenta e seis por cento) 
sobre multa; 

b) de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) parcelas, com desconto de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre juros e 40% (quarenta por cento) 
sobre multa; 

c) de 25 (vinte e cinco) a 36 (trinta e seis) parcelas, com desconto de 
15% (quinze por cento) sobre juros e 24% (vinte e quatro por cento) 
sobre multa; 

d) de 37 (trinta e sete) a 48 (quarenta e oitos) parcelas, com 
desconto de 5% (cinco por cento) sobre juros e 8% (oito por cento) 
sobre multa; 



 

 

 

             Câmara Municipal de Marília 
      ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

e) de 49 (quarenta e nove) a 60 (sessenta) parcelas sem desconto. 

§ 1º. Entende-se a forma integral de pagamento a que se refere o 
inciso I deste artigo, a quitação de todos os créditos do respectivo 
exercício, apurado para cada tributo individualmente. 

§ 2º. Os benefícios desta Lei Complementar não se aplicam às 
hipóteses compensação e dação em pagamento entre o devedor e o 
Município. 

§ 3º. Os descontos conferidos nesta Lei Complementar não são 
cumulativos e nem mesmo são aplicados concomitantemente com 
outros descontos conferidos por outra lei. 

§ 4º. Em qualquer das hipóteses previstas no presente artigo, caso 
ajuizado, ao valor serão acrescidas despesas processuais, 
honorários advocatícios e demais encargos legais.  

§ 5º. As despesas processuais, que correspondem aos valores 
antecipados pelo Município para propiciar o andamento do processo, 
deverão ser reembolsadas pelo interessado conjuntamente ao 
pagamento à vista ou com a primeira parcela, em guia de 
arrecadação municipal.” 

Câmara Municipal de Marília, em 4 de outubro de 2019. 

 
 
 

 
Evandro Galete (PODE)  

Vereador 


