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LEI W. 3058, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. 

SÚMULA: Estabelece normas para cobrança de 
débitos fiscais em atraso e dá outras 
providências. 

O Prefeito do Município de Jandaia do Sul, 
BENEDITO JOSÉ PUPIO, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte 

LEI 

Art. 10. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a cobrar e 
receber os créditos do Município, decorrentes de débitos fiscais em atraso, de 
pessoas físicas ou jurídicas, relativos a tributos municipais, com vencimento até 
trinta e um (31) de dezembro de 2019, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados 
ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, em seu valor principal, nas 
seguintes condições: 

- cem por cento (100%) de desconto da multa e juros para pagamento à 
vista. 

II - cinqüenta por cento (50%) de desconto da multa e juros para 
pagamento em seis (6) parcelas; 

III - trinta por cento (30%) de desconto da multa e juros para pagamento 
em doze (12) parcelas. 

Art. 20. O devedor que optar pelo parcelamento deverá requerê-lo até a 
data de 31 de outubro de 2020 junto ao Departamento de Tributação e Dívida 
Ativa da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, formalizando a opção mediante 
"Termo de Opção de Parcelamento", conforme modelo a ser elaborado e 

' 	aprovado pelo referido Departamento. 

§ 10. O Termo de Opção de Parcelamento deverá conter: 
- a menção de todo o débito a ser parcelado; 

li - a assinatura da pessoa física ou do responsável pela pessoa jurídica 
perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

III - a confissão de todo o débito tributário parcelado. 

§ 20.  O Termo de Opção de Parcelamento, juntamente com o requerimento 
do parcelamento, deverá ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Jandaia do Sul, que, em seguida, remetê-lo-á ao Departamento de 
Tributação e Dívida Ativa. 

§ 31. No documento confirmatório do Termo de Opção de Parcelamento, 
constará número do protocolo do Procedimento Administrativo específico que 
deverá ser utilizado. 

§ 41. Na hipótese de parcelamento, o atraso em qualquer das parcelas 
implicará no vencimento antecipado das parcelas subseqüentes e perda do 
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benefício dos descontos referentes à correção monetária, juros e multa, 
franqueando a cobrança judicial. 

Art. 31. Os débitos fiscais já ajuizados também poderão ser parcelados. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput do presente artigo, as 
despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser pagos pelo 
devedor, ocasião em que o Departamento Jurídico deverá requerer a suspensão 
do Executivo Fiscal até a plena e total satisfação da obrigação. 

Art. 41. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário. 

Edifício da Prefeitura do Município de Jandaia do Sul, no Estado do 
Paraná, Gabinete do Prefeito, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e dezenove (11/12/2019). 

BENEDITO PUPIO 
- Prefeito Municipal - 
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