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a).. 
GOVERNO DESERGIPE 

LEI N°. 8.272 
b) o contribuinte do IPLESE da 18° Legislatura DE 06 DE SETEMBRO DE 2017 

que não preencha os requisitos do inciso II, 
deste artigo, fará jus a benefício de 20% (vinte 

Dispõe 	sobre 	alterações 	no 	regime 
jurídico 	dos 	servidores 	ocupantes 	de 

por cento), calculados com base no teto de cargos efetivos das. Carrëiras Policiais 

contribuição fixado no inciso 1 do art. 3° desta Civis; reestrutura o Quadro de Cargos em 

Lei.". 
Comissão 	da 	Policia 	Civil; 	e 	dá 
providências correlatas. 

Art. 2° O art. 6° da Lei n° 5.728, de 13 de outubro de 2005, O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

passa a vigorar acrescido do parágrafo único, com a redação seguinte: Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e 
que eu sanciono a seguinte Lei: 

"ArL 6°... Art. 1' Fica estabelecida a carga horária ordinária de 36 (trinta e 
seis) horas semanais para os servidores ocupantes de cargos efetivos das 

Parágrafo único. Fica suspensa a admissão de Carreiras Policiais Civis. 

novos contribuintes do IPLESE a partir do início da 19° § 1° Para os efeitos deste artigo, devem ser consideradas 
Legislatura." atividades 	operacionais, 	administrativas, 	especializadas, 	de 	ensino, 

presencial ou à distância, bem como o emprego do policial civil em 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
supervisões, representações, solenidades, comissões de estudo ou pesquisa, 
sobreaviso e outros encargos atribuídos fora do período do expediente ou da 
jornada de trabalho estabelecida pelo Delegado-Geral da Polícia Civil. 

Aracaju, 	06 	de setembro de 2017; 196° da Independência e 
§ 2° As horas destinadas ao treinamento/instrução e aquelas em 

129° da República, que o servidor permanecer à disposição da Justiça, no período de folga ou 
descanso, convocado em decorrência da atividade institucional, fazem parte 
da jornada de trabalho semanal, mediante comprovação, pelo servidor 

JACKSONBARRETO DE LIMA Policial Civil, através de documento emitido pelo foro correspondente. 

GOVERNADOR DO ESTADO . 	Art. 2' Fica instituída, no âmbito da Policia Civil, a retribuição 
financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de 
caráter não incorporável. 

Benedito de Figueiredo § 1° Além da sua carga horária ordinária de trabalho, os 
Secretário de Estado de Governo servidores Policiais Civis, extraordinariamente, podem ser demandados para 

plantões eventuais de até 12 (doze) horas que, somados, não ultrapassem 80 
(oitenta) horas mensais, distribuidas conforme a necessidade do serviço 

Iniciativa da Assembléia Legislativa público, 	mediante 	o 	pagamento 	da 	respectiva 	retribuição 	financeira 
transitória pelo exercício de atividade de plantão. 

§ 20 O Secretário de . Estado da Segurança Pública deve 

GOVERNO DESERGIPE encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste 

LEI N°. 8.271 
Fiscal do Estado de Sergipe - CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.° 24.290, 

de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de 
DE 06 DE SETEMBRO DE 2017 plantão, cabendo a case órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não 

pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de 
pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma 

Reconhece de Utilidade Pública Estadual a regulamentar. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA § 3' Deve ser convocado, preferencialmente, para a prestação de 

CLARA DO PIA UÍDE BAIXO — ASCPB, plantão eventual o servidor Policial Civil que manifeste interesse em tal 

com sede na Cidade de Japoatã e foro na encargo, mediante consulta periódica realizada pela Superintendência da 

Comarca de Neópolis-SE. 
Policia Civil. 	 1 

. 	. 	. 
§ 4' A convocação para a prestação de plantão eventual por 

servidor Policial Civil que não se apresentou voluntariamente deve seguir 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, critérios objetivos, mediante lista organizada pela Superintendência da 

Policia Civil, objetivando evitar a concentração de plantões eventuais. 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e que 
eu sanciono a seguinte Lei: § 5° O valor da parcela de retribuição financeira transitória pelo 

exercício eventual de atividade de plantão fica definido nos termos do 

Art. 	1° 	Fica rçconhecida de 	Utilidade 	Públiça Ests dual 	a 
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTA CLARA DO PIA VI DE BAIXO - 

Anexo 1 desta Lei. 

ASCPB, CNPJ N° 06.022.348/0001-66, com sede na Praça da Matriz, 555 - § 60 As condições para percepção das parcelas de retribuição 

Centro, Cidade de Japoatã e foro na Comarca de Neópolis-SF. financeira de que trata este artigo devem ser definidas em decreto do Poder 
Executivo Estadual, atendidos os seguintes pressupostos: 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 1 - não pode ser escalado para exercício eventual de atividade de 
plantão o servidor Policial Civil que se encontre em pleno gozo de período 

Àrt. 30  Revogam-se as disposições em contrário. de férias, usufruindo afastamentos legais ou em razão de licenças a qualquer 
titulo; 

Aracaju, 06 de setembro de 2017; 196° da Independência e 129° 1 	 1

II - não podem ser escalados para o exercício de atividades de 

da República, plantão os servidores da Carreira de Delegado de Policia Civil ocupantes de 
cargos de Direção Superior de Policia Civil, assim entendidos os de 
Delegado-Geral, de Corregedor-Geral e de Diretor da Academia de Policia 
Civil; 

JACKSONBARRETO DE LIMA 
GOVERNADOR DO ESTADO III - o plantão eventual não pode ter menos de 04 (quatro) horas, 

observado o pagamento proporcional da parcela de retribuição financeira. 

Benedito de Figueiredo . 	Art. 3' A situação transitória de acumulação profissional de 

Secretário de Estado de Governo Delegacias no Interior do Estado enseja o pagamento de retribuição 
financeira transitória pela 	acumulação 	inerente, a 	qual 	não 	pode 	ser,  

incorporada à remuneração e nem aos proventos do servidor Policial Civil, 

Iniciativa da Deputado Luiz Mitidien 'P50 constituindo, pois, parcela indenizatória. 
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§ 10 A acumulação de delegacias é limitada ao máximo de 03 
(três) unidades, desde que integrando municípios cuja população somada 
não ultrapasse 50.000 (cinqüenta mil) habitantes. 

§ 21  É admitida a designação de até 30 (trinta) Delegados de 
Polícia Civil, para fins de situações transitórias de acumulação de 
Delegacias de que trata este artigo. 

§ 30 Para cada Delegado de Polícia Civil, nas situações 
transitórias de acumulação de Delegacias, fica estabelecida, para fins de 
percepção da retribuição de que trata este artigo, como equipe máxima, 
aquela integrada por: 

- 01 (um) servidor ocupante do cargo efetivo de Escrivão de 
Polícia; 

II - 02 (dois) servidores ocupantes dos cargos efetivos de 
Agente de Polícia Judiciária ou de Agente Auxiliar de Polícia Judiciária. 

§ 4' A designação para acumulação de Delegacias ocorre 
mediante ato do Delegado-Geral da Polícia Civil, a ser submetido à 
convalidação pelo Conselho Superior da Policia Civil, e publicado no Diário 
Oficial do Estado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 51  O valor da parcela de retribuição financeira transitória pela 
acumulação de Delegacia fica definido nos termos do Anexo 1 desta Lei. 

Art. 40  Para organização e funcionamento da Policia Civil fica 
estabelecida a reestruturação dos respectivos Cargos ,m Comissão e 
Funções de Confiança na forma da consolidação constante _o Anexo II desta 
Lei. 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no "caput" deste 
artigo, o Quadro de Cargos em Comissão da Policia Civil passa a ser o 
relacionado no Anexo III desta Lei. 

Art. 5°  Ficam extintas as funções de confiança de Chefe de 
Captura, Chefe de Serviço, Chefe de Cartório e Auxiliar Administrativo, 

existentes no âmbito da Polícia Civil do Estado de Sergipe na conformidade 
do Anexo II desta Lei. 

Art. 60  Ficam criados no Quadro de Pessoal da Polícia Civil de 
Sergipe 33 (trinta e três) cargos de provimento em comissão, Símbolo CCS-
13, denominados de Gerente Operacional PC AISP, privativos de ocupantes 
dos cargos de Escrivão de Policia, Agente de Policia Judiciária e Agente 
Auxiliar de Policia Judiciária, na forma do Anexo II desta Lei. 

Parágrafo único. Os cargos em comissão criados na forma do 
"caput" deste artigo têm como atribuições básicas coordenar, gerenciar, 
organizar, controlar e fiscalizar o trânsito de pessoas, objetos e documentos, 
bem como por zelar pela higidez da infraestrutura predial das Áreas 
Integradas de Segurança Pública - AISP para a qual for designado. 

Art. 7° As despesas decorrentes da execução ou aplicação desta 
Lei devem correr à conta das dotações próprias, consignadas no Orçamento 
do Estado para o Poder Executivo. 

Secretário de Estado da Segurança Pública 

Benedito de Figueiredo 
Secretário de Estado de Governo 

Iniciativa do Poder Executivo 

ANEXOS 

TABELA 

VALOR DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA TRANSITÓRIA PELO 
EXERCâCIO EVENTUAL DE ATIVIDADE DE PLANTÃO 

CARGO VALOR DE REFERÊNCIA PARA 
CADA PLANTÃO DE 12 HORAS 

IRS) 
I:)emegacl,, de Poliojo, Civil 900,00 
SoorivO,, do Polfoio, 400,00 
AgonIo do Polfoja Jrnliooiário, 400.01) 
Agente Auxiliar do t'olloio judiciária 400.00 

TABELA 2 

VALOR DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA TRANSITÓRIA PELA 
ACUMULAÇÃO DE DELEGACIA 

CARGO VALOR DE VALOR DE 
REFERÊNCIA REFERÊNCIA 

PARA 01 PARA 02 
ACUMULAÇÃO ACUMULAÇÕES 

Debando do Policia Civil 10% do Subonidio 
E,orivAo do Polloio 

10% do Suboolotio AgonIo do Policia Judioiárrn 
AgonIo 	Auxiliar 	de 	Políoeia 
Judiciária 
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QUAIO 00.10 
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LOTAÇÃO DU00000RÇÃO 111001,0 Ti 
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LOTAÇÃO 
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ToIc0odo.O,eeldoPoloi.ChuI CCE.fl RI PC Ic,odo-Ooold,P,Iioi,Civil CCR-13 II PC 
,O00EER)XC000ERXXTC000XQX 3.35.E SISO DOolo, do Aoud,miu do P.M. 

Ad CCII.II DI PC. 
.0,o,odo,-lIo,,IdoPolo,. C,cI CcE107 RI PC ,00godov0oold,PoOouCMI CCC-l1 SI ('0 
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ClotIdoCopiul CIF-11 RI PC OoioCioCduCgiI,l ECO/oS TI PC 
01h00, do Coodood,o!. lo PolIoiu Tolo, 	de 	Co,odeododu 	do 
Ch,iIdoIoIoic, CCU.07 RI PC IloioCioi(d,Iutoio, COE/oS RI PC 
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('oloioCioil de CopiO! CCE.OS DI PC Cuoedoud,o!e do PoDo!, 0W,! de 

UTpiIII CCO.06 RI PC 
di,o,o,.Adjoolo do Coo,do,odooio do -  Coo,deeloc 	Opoeoio0t 	do 
Polloie CidIdoblejo, CCXII II PC Cood000dooio do PoDo!, CM! do 

01,01,, 	do 	ColO, 	do 	0pooçl,o DM1,, do Colo, do OpooçIO 
"olioiooliepooioio CCE.I7 II PC P/oiohi,E,p,ohio ECO-lI II PC 

00,1 COE-RI 1 	II 1 	PC PoHoIo CMI CCT.10 01 Pc 

AlIei!,., do 00h01, ECO-RI SI PC XYRIIXTLQTCOXXXDT.'OIXILXX XXXII ITT! lIXE 

C00000lo,Tdodocp COE-RI II PC 17000XTCC!TRTI000ITCRXTIX.'I XXIII U!J_511L. 
IREXXXXDXTØ1XLEIXXXXXXXX 00000 XXX XXIX Oo,00IoOp000I0001PCAIOP CCI-!) 13 PC 

.PONÇÕDODTCONPIINÇA. .FIOIÇÕDSDDC000IANÇA. 
Ao,iIj.,ddo,,o000Iioo PCO.Il 05 PC XXXXITIXTIIXXOX0107LXX 701011 XIII DXXX 
ChofodoCoOde, OCO-lI 09 PC XX70!TLQXIXXXXTC(XTCL'IX DXXXI' XXI )VEM 
ChoRo 1,0,01,0 P0000 90 PC DXDXXXXXIXXXXIXXIXX DXXIX XXX DXXX 
ChoCo do CopIe, FEnol 24 PC DXIXDXREXXXXXXXIJ/o XDDXX XXX DXXX 

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO QUANTIDADE 

Delegado-Geral da Policia Civil CCE-13 . 	 01 
Diretor da Academia da Polícia Civil CCE-t 1 01 
Corregedor-Geral da Polícia Civil CCE-I 1 01 
Diretor da Coordenadoria de Policia Civil da 
Capital CCE-08 01 
Diretor da Coordenadoria de Policia Civil do 
Interior CCE-08 . 	 01 

Art. 8° As normas, instruções e/ou orientações regulares que, se 
for o caso, se fizerem necessárias à.execução ou aplicação' ata Lei, devem 
ser expedidas mediante atos do Poder Executivo.  

Art. 9° EstaLei entra em vigor na data da sua publicação. 
ANEXOU! 

Aracaju, 06 de setembro de 2017; 196° da Independência e 	
PODER EXECUTIVO 129 da Republica. 	 . 	 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA/POLICIA CIVIL 

JACKSONBARRETO DE LIMA 	 QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO 

'°'ERNADOR DO ES Ti 4  

João EIoy de Menezes 
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Coordenador Operacional da Coordenadoria 
de Polícia Civil da Capital CCE106 01 
Coordenador Operacional da Coordenadoria 
de Polícia Civil do Interior CCE-06 01 
Diretor do Centro de Operações Policiais 
Especiais CCE-08 01 
Assessor Especial da Superintendência da 
Policia Civil CCE-08 05 
Diretor 	da 	Divisão 	de 	Inteligência 	e 
Planejamento Policial CCE-07 01 
Delegado Regional CCE-07 06 - 
Chefe de Gabinete da SUPCI CCE-07 01 
Diretor da Coordenadoria de Estatística e 
Análise Criminal CCE-07 01 
Diretor do Grupo Especial de Repressão e 
Buscas CCE-07 01 
Assessor Executivo da Superintendência da 
Policia Civil CCE-06 01 
Diretor da Custódia Legal da Policia Civil CCE-06 01 
Gerente Operacional PC AISP CCS-13 33 

GOVERNO DE SERGIPE 

LEI W. 8.273 
DE 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 
3.796, de 26 de dezembro de 1996, que 
dispõe quanto ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação 

§ 1° O disposto neste artigo se aplica: 

- aos fatos geradores ocorridos até a data da publicação desta 
Lei; 

II - aos débitos parcelados, hipótese em que o saldo devedor 
dever ser cancelado. 

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte que 
foi desenquadrado do Simples Nacional por exceder o limite da receita 
bruta anual permitido para esse regime ou por ter feito a opção pela 
exclusão. 

§ 3° A remissão de que trata este artigo não autoriza a 
restituição ou compensação das importâncias já pagas. 

Art. 3° Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a 
estabelecer as condições e requisitos para efeitos do disposto no art. 2° 
desta Lei. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
sendo que a eficácia do parágrafo único do art. 38 da Lei Estadual n°3.796 
de 26 de dezembro de 1996 fica suspensa até 31 de outubro de 2017. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Aracaju, 06 de setembro de 2017; 196° da Independência e 
129° da República. 

(ICMS), e dá providências correlatas. JACKSONBARRETODELIMA 
GOVERNADOR DO ESTADO 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 
Josué Modesto dos Passos Subrinho 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e Secretário de Estado da Fazenda 
que eu sanciono a seguinte Lei: 

Benedito de Figueiredo 
Art. 10  Ficam alterados ,e acrescidos os seguintes dispositivos a Secretário de Estado de Governo 

Lei n° 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que passam a vigorar com as Iniciativa do Poder Executivo 
seguintes redações: 

GOVE6O 05 SERGIPE 

"Ari. 38. ... LEI N°. 8.274 
DE 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Parágrafo único. 	Quando não houver expediente Acrescenta os art. 27-A, 27-B e 27-C na 
bancário no prazo de vencimento estabelecido na legislação, ° Lei n°  6.450, de 17 de julho de 2008, e dá 
ICMS deverá ser pago até o último dia útil imediatamente outras providências. 
anterior. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Ari. 72. ... Faço saber que a Assembleia Legislativa do EStado aprovou e 
que eu sanciono a seguinte Lei: 

1- 
Art. 1° Ficam acrescentados os art. 27-A, 27-B e 27-C na Lei 

n° 6.450, de 17 de julho de 2008, com a seguinte redação: 
VII-A - 

"Ari. 27-A. A licença como prémio de assiduidade 

a) estabelecida na legislação estadual e aplicada aos Servidores 
do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério 

a-1) deixar, 	de enviar, na forma e nos prazos 
Público do Estado de Sergipe poderá ser convertida em 

estabelecidos pela legislação estadual, os arquivos relativos à 
pecúnia por ocasião da aposentadoria ou exoneração, ou 
ainda, se não gozadas, por absoluta necessidade do serviço 

Escrituração Fiscal Digital — EF», multa de: ou conveniência da Administração. 

1 - 10 (dez) UFP/SE, por arquivo, para o contribuinte § 1° O gozo da licença-prêmio deverá ocorrer; 
que, no exercício anterior ao da omissão, auferiu a receita obrigatoriamente, no quinquênio posterior ao período da 
bruta estabelecida para o Microeempreendor individual - aquisição do direito, onde a acumulação só ocorrerá por 
ME!; imperiosa necessidade do serviço público, devidamente 

motivada e autorizada pela Procuradoria-Geral de Justiça; 

2-30 (trinta,) UFP/SE, por arquivo, para o contribuinte 
que, no exercício anterior ao da omissão, auferiu a receita § 2° A acumulação de mais de um período só será 

bruta estabelecida para a Microempresa-ME ou Empresa de deferida com prévia indicação de data posterior para o 
gozo, que deverá ocorrer Improrrogavelmente no biénio 

Pequeno Porte-EPP. subsequente. 

b) ... § 300 gozo de licenças-prêmio não coincidirá com 
......................................................................................(NR) o recesso flirense oufirias, sendo antecipado ou postergado 

para tanto em sua integralidade. 
Art. 20  Ficam remitidos, mediante solicitação, os créditos 

tributários decorrentes de multa fiscal aplicada ao contribuinte decorrente § 4°  Não poderá entrar em gozo concomitante da 

do não envio dos arquivos da EScrituração Fiscal Digital - EFD, depois de licença-prêmio um número igual ou superior à metade do 

seu desenquadramento do Simples Nacional, Quadro de Servidores. 
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