
{Etj-Àls!({êFfulE,

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNIC'PAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N". I.904 DE 02 DE AGOSTO DE 2019.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS

JUROSEMULTASEACONCEDER
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O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDITIJABAR GALVIN MOHAMMÂD no uso de suas

atribuições legais,

Parágrafo primeiro: Os beneficios do caput deste artigo compreenderão apenas os pâgamentos

realizados em parccla única, à vista.

Parágrafo segundo: O beneficio do caput deste aÍtigo abrangerá, inclusive o contribuinte que

tenha débitos objeto de parcelamento e reparcelamento, desde que esse teúa Íêtomado à origem

na dívida ativa.

a) Dopatrrerrto er alé 3 (três ) Darcelts mensois e sucessivos e:

b) Doqamento em até 6 ( seis ) oarcelas mensais

wtrrw.Jaclara.mt.gov, br
(66) 3461-79OO
Av Antônio Ferreira Sobrinho, 1.075
centro - Jaciara-MT // 7882)-ooo
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FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1". Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de juros e multas, no

percentual de 1007o (Cem oor cento ). decorrentes de débitos tributários , cujos fatos geradores

teúam oconidos âté 3l de dezembro de 2018, inscritos na dívida ativa ou em execução fiscaljá

ajuizzda.

Art. 2'. Fica o Poder Executivo âutorizado também, a parcelar os débitos tribuüários da seguint€

forma:

- remissão do pagamento de juros e multas, no percentual de 75%o ( Selenla e clnco oor cenlo )

de débitos tributários , cujos fatos geradores tenham ocorridos até 31 de dezembro de 2018,

inscritos na dívida aliva ou em execução Jiscal já ajuizada

-trt,
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-remissão do pagamento de juros e multas, no percentual de s0% ( Cinouenío Dor cento ), de

débitos tributários cujos Íatos geradores tenham ocorridos até 3l de dezembro de 20tg,

inscritos na dívida atiya ou em execuçdofacaljá ajuizada

c) pagamenlo em até lS (ouittzd oarcelas ntensais e sucessivas e :

-remissão do pagamenÍo de juros e multas, no percentual de 2596 ( Vinre e cinco Dor cenlo ).

decorrenÍes de débilos tributdrios, cujos ÍaÍos geradorcs tenham oconidos até 3l de dezembro de

20 I 8, inscritos na dlvida ativa ou em execuçêÍo fiscal já ajuizada

I. Caso o contribuinte seja optante do parcelamento, nos temos do Art. 2o, deverá ser observado

o valor mínimo da parcela, conforme segue:

a). 100,00 ( cen reai§, no caso de débitos tributários

lL Às parcelas serdo pagas mensalmente e conteculivamente, em datas estabelecidas no termo de

confssão, sob pena de cancelamento do parcelamento após o alraso de 03 (três) parcelas

conseculivas, retomando imediatamente o seu saldo devedor á origem da divida ativa para

posterior execuçãoJiscal e /ou negativação e prolesto.

III. É vedada a negociação de exercícios isolados, devendo abranger todo o débito tributário

inscriío em dívida ativa:

Il/. Consideram-se débitos tributários, a soma do principal, das multa, da atualização monetária

e Jwos de mora;

V, É FÁCALTADO o beneJício instilutdo peto artigo 2', inclusive aos conlribuinles que

dekamm de pagar parcelamenlo dou reporcelanenlo anlerior, desde que o Parcelamenlo oa

reparcelamento anlerior terrhi estornado e retornado à origem.

Art. 3" - A opção pelo REFIS poderá ser formalizada da seguinte forma:

para os débito 7RBUTÁRIOS, a opção peto REFIS poderá ser/ormalizada no período d" DLDE

GOS 30 DE 2019 mediante a assinahna requerimento do con/orme

www.jaciara.mt.gov'br
(66) 346',1-790O
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, '1.O75
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VI. Só será considerado optante dos benefícios htsíituídos Por esta Lei o conlribuinle que

con pruvat o p.rgantento da PRIMEIRÁ PÁRCEI-A DO PARCEL/IMENTO OU A PARCELÁ

ÚNICA, devendo aprese lfl-la paru fl devidd fomolizt cão do termo,

)
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modelo a ser Íornecido pelo DE O TRIB condicionado ao

pagamenlo dq primeira parcela ;

Art. 4 ". O REFIS MUNICIPAL não alcança créditos relativos ao Imposto sobre Transmissão de

Bens Imóveis - ITBI, ou qualquer outro débito que não seja autorizado por essa [.€i.

Art 5'- O REFIS, podeú ser prorrogado por decreto, somente dentro do exercício financeiro de

2019 à 2020, conforme necessidade e conveniência da administração.

Art. 6" - Estâ Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com vâlidade até 3l de dezembro

de 2020, revogadas as disposições em contrário, especialmente a LEI N". 1.868 DE 27 DE

FEVEREIRO DE 20I9.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 02 DE AGOSTO DE 20I9.

ÀBDT]LJ AD
PREFEITO MUNIC 201 a2020

RONIEVON DA SILVA
Secretário Municipal de Adm inanças / Portaria no. 0212018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

RegisEada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabetecidos por Lei

Municipal. Data SuPra.

ABDULJA .cüNÍeo
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ME,NSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 26 DE 06 DE JI]NHO DE 2OI9.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

PROVIDÊNCIAS

Trata-se de projeto de relevante interesse público' uma vez que a Lei l'868 DE 2019 estipulou como

data limite para adesão ao parcelamento, o mês dejunho de 2019' Como é cediço' passâmos por uma

grave crise econômica, onde o contribuinte' mesmo havendo intenção de quitar seus débitos' encontra

diflrculdades financeiras que impossibilita a negociação e quitação'

Demais clisso, as condições ânteriormente fixadas' estavam limitando ao contribuinte aderir ao

programa, uma vez que as parcelas oportunizadas para negociação do débito eram exíguas '

Dessa forma, em razão de inúmeros apelos da população, entendemos por bem prorrogar esse prazo

para adesão ao parcelamento, bem como otimizar as condições de pagamento e parcelamento ' criando

uma nova Lei, com melhores condições Demais disso' trata-se de uma ação em conjunto com o poder

judiciário, o qual solicitou a flexibilização do programa' em razáo das inúmeras demandas judiciais

envolvendoadívidaativa,oportunizandoaocontribuinteasoluçãodessesconflitos,tendoinclusive,no

dia 03 de agosto, unr grânde mutirão onde daremos início ao trabalho de divulgação do programa'

www.!aciara'mt.gov.br
(66) 3461-7900
iirl ÂntOnio Ferreira Sobrinho"l OT5
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Cumpre-me, através do presente, encaminhar a estâ Augusta Casa de Leis o PROJETO DE LEI N' 33

DE 26 DE JULHO DE 20I9 O QUAL AUTORIZA O PODER EXECUTTVO A REDUZIR OS JUROS

EMULTASEACONCEDERPARCELAMENToDEDEBTToSTRTBUTÁRIoS,EDÁOUTRAS
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Por isso, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação dos nobres

vereadores que integram esta casâ Legislativa, na certezà de que seja ao final deliberado e aprovado na

devida forma.

É a justificativa.

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - 26 DE JULHO DE 20I9.

ABDULJ AR MOHAMMAD

Prefeito Munlclpa | - 2017 a 2020

AO EXCELENTíSSIMO SENHOR

VANDERLEI SILVA DE OLTVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MI.'NICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _ MT

JACIARwww.laciara.mt.gov'br
(66) 3461-7900
iirl'nntõnio Ferreira Sobrinho"l oT5

êà^ti" - Jiciara-MT // 7aazo-ooo
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI NO 33 DE 26 DE JULHO DE 2OI9

''ÀUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS JI]ROS E

MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO DE DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.''

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas

atribuições legais'

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei

Art. I.. Fica o poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de juros e multas, no percentual de

%(c . decorrentes de débitos tributários, cujos fatos geradores tenham ocorridos até
I cm Í)or cen to)

31 de dezembro de 2018, inscritos na dívida ativa ou em execução fiscaljá ajui

Parágrafo primeiro: Os beneficios do caput deste artigo compreendeÍão apenas os pagamentos

zada

realizados em oâ unlca. à vista.

ativa

Parágrafo segundo: O benefício do caput deste artigo abrangerá' inclusive o contribuinte que tenha

débitos objeto de parcelamento e repârcelamento' desde que esse tenha retomado à origem na dívida

Art.2'.FicaoPoderExecutivoautorizadotambém'aparcelarosdébitostributáriosdaseguinteflorma:

o)

GOVtrno üurlcrl
www.iaclara.mt.gov'br
(66) 346',1-7900
ii.r. ÂntOnio Ferreira Sobrinho' I o75

êà"tt" - Jaciara-MT // 7AA2O-OOO
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- remissão do pagamento de juros e multas, no percentual de § e ctnc cenlo

débitos triburdrios , cujos fatos geradores tenham ocorridos alé 31 de dezembro de 2018, inscritos na

dívida ativa ou em execução fiscal já ajuizada

h) DAganrcnlo en, oÍé 6 ( seis ) parcelas mets se srrcess e:

.remissãodopagamenlodejurosemuhas,nopercentualdeS0gó(Cinouentaoorcento).dedébitos

lributárioscujosfatosgeradorestenhamocorridosaté3ldedezembrode20lS,inscritosnadívida

aliva ou em execuçãofiscaljá ajuizada

a). 100,00 ( cem reai§, no caso de débitos tributários

II. As parcelas serão pagas mensalmenÍe e conseculivamente' em datas estabelecidas no termo de

confissão, sob pena de cancelamento do parcelamento após o atraso de 03 (três) parcelas conseculivas'

relornando imediatomente o seu saldo devedor á origem da divida ativa pora posterior execução fiscal

e /ou negalivação e Proíeslo'

III. É vedada a negociaçõo de exercícios

em dívida ativa;

isolados, devendo abranger todo o débito tibuíário inscrito

IV. Consideratn'se débitos lribulários ' a soma do principal' dos multas' da atualização monelária e

juros de ntora;

J/.ÉFACULTADTobene!ícioinstiluídopetoutigo2.,inclusiveaosconlribuinlesquedeixaramde

pagor parcelamento e/ou reparcelamenlo anterior' desde que o parcelamento ou ruparcelamenlo

anteriot tenha estotnado e reíonado à ofigem'

côv ai ro r{u rrc r

JACIAwww.laclara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
iir-'antanio Ferreira Sobrinho, 1 O75
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c) oasamento em até 15 hainzd oatcelas mensais e sucessivas e :

-remissão do pagamento de juros e nultas' no percenlual de 25oÁ ( Vinle e cinco oor cenlo )'

decorrentesdedébiloslributários,cujosfatosgeradoreslenhamocorridosaté3tdedezembrode20lS'

inscriros na dívida ativa ou em execução fiscal já aiuizada

I. Caso o contribuinte seia optanle do parcelamento' nos lermos do Árt 2'' deverá ser obsemado o

valor mínimo da parcela' con/orme segue:
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VI. Só seni considerado opíonte dos benelícios insíilaídos por esla Lei o conlribuinle que com7roe r

Art, 3' - A opção pelo REFIS poderá ser formalizada da seguinte forma:

para os débito qRBU\ÁNOS , a opçõo pelo REFIS poderá ser lormalizada no período de 0l 2.E

AG TOA 30 SETEMB À DE 2019 , nrcdianle a assinotura requerimento do coníotme modelo a

RIA condicionado oo Pagamento daUser fornecido Pelo SE D IZÁ o

primeira parcela ;

Art,4 o. o REFIS MLINICIPAL não alcança créditos relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens

Imóveis - ITBI, ou qualquer outro débito que não seja autorizado por essa Lei'

Art.5"-OREFIS,poderáserprorrogadopordecreto'somentedentrodoexercíciofinanceirode20l9à

2020, conforme necessidade e conveniência da administração'

Art. 6" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação' com validade até 3l de dezembro de

2020, revogadas as disposições em contrário' especialmente a LEI N" l'868 DE 27 DE FEVEREIRO

DE 2019

GABIN ETE DO PREFEITO MUNICIPAL - 26 DE ruLHO DE 2OI9

ABDULJ OHAMMAD

Prefeito M nl 201'7 a 2020

RON IEVON DA SILVA

Secretário MuniciPal de Admin e Finanças / Portaria n" 02i2018

www.taciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
ÀíÂntOnio Ferreira Sobrinho' 1 o75

êàntio - Jiciara-Mr // 7aa2o-oo}

anresenlo-la pora a devida formaliztciio do termo'

€liiâi*Ariá



co ISSAODEC ONSTITUICA JUS ICA E REDA Ão

PROJETO LEI N.O 33, DE 26 DE JULHO DE 2019.
PODER EXECUTIVO

neleróRro

I- EXPOSrcÃo AMA ERIA M EXAME

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado'

oueautorizaroPoderExecutivoareduzirosjurosemultaseaconceder
parcelamento de créditos/débitos tributários'

I NC o o LAT

Plenário.

São as conclusões

VEREADOR CHARLE JORGE DE SOUZA

Secretário da Comissão de C uição, lustiça e Redação

Verifica-sequeamatériadoProjetodeLeioraanalisado'tempor
oU:etivo à recuperação e regularização-de créditos tributários, permitindo,

ãirir, qr" o contribuinte quátenha áéoitot com o Município possa quitá-los'

o a"iit Municipal, como é conhecido, é louvável, já que possibilita a

,"unirituçao econômica dà contribuinte que aderir ao programa, até então

i*ãirprãnt", fazendo com que este recupere seu credito' podendo

oartlcioar de novos negóciOs, crescer e gerar empregos; e ainda permite que

ã ,rntipià receba créãitos considerados praticamente perdidos

Por todo exposto, concluo pela emissão de PARECER FAVORAVEL' pela

constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna

econvenienteasuaaprovação,-devendoportantoserapreciadapelo

o

SALA DAS COMISSOES
JACTARA(MT), 02 DE AGOSTO DE 2019'

Rua luíucê, 1301 - Centro - (

www.camaraiaciara.mt.gov.bÍ

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)
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cÂrunnA MuNlclPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

T Ã

PROJETO LEI N.O 33, DE 26 DE JULHO DE 2019'

infra
passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

A Comissão de Constituição, Justiça ," l:lutao' reunida-nestu,-d.*u

,i;;';;r"ãção oâ-riãÉl0rio élaborado pelo nobre Edil rerator'

D
E

Reitera o voto:

VEREADOR CH JORGE DE SOUZA

Secretário da Comissão ição, lustiça e Redação

Pelas Conclu sóest /

VER LE A íoonrcues DE souzA
Vice-Presidente da Comissã de Constituição, lustiça e Re dação

SALA DAS COMISSõES
;ftrAüiMr), 02DÉ Acosro DE 2ole'

-n* 
r,L.e r30-r --c"ntto - cEP 78820-ooo - laciara/Ml

^rww.camaraiaciara.mt'gov 
br

ron. togÉqor-z3SO - Fax: (66)3461-7373 - site

FERNA
Con

PODER EXECUTIVO

rrr - DECrsÃo ol coMrssÃo



c MI sAo ECO NSTITUICAO JU STI AE REDACAoD

PROJETO LEI N.O 33, DE 26 DE JULHO DE 2019'

PARECER:

De acordo com o artigo 1

unânime da Comissão quanto

a discussão e votação emite P
Projeto de Lei.

DO

07 do Reqimento Interno, e diante da decisão

a aprovaião do relatório apresentado' e apos

ÀiECen revoRÁvEL à matéria do presente

VEREADOR CHARL FERNAN ORGE DE SOUZA

Secretário da Comissão d onstit o, Justiça e Redação

4 4---/
R LEOMA

nte da Comissão de C Stit
UES DE SOUZA
uição, Justiça e RedaçãoVER

Vice-Preside

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7t4' de 15 de outubro de 98)

PODER EXECUTIVO

SALA DAS COMISSÕES
iÀcrlnltr,rr), 02 DE Acosro DE 2ol9'

RunlL Jre IlOl (a o (t't/B8ln0L! ld-r"r r/MÍ Fo'lr (6ú)i4ol /J\O la\ lÚ6rlnÍ'i 71/t'Siê
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