
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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N", 1.868 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS JUROS

E MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO DE OÉBITOS

TRIBUTÁRIOS E DÉBITOS ORIUNDOS DO

OEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ( DAE) , E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS - PROGRAMA REFIS.2O19 "

o Prefeito do Município de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso das atribuiçÕes

legais que lhe confeÍe a Lei Orgânica do MunicÍpio, como também o CTM - CÓdigo Tributário lvlunicipal,

Faço Saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de juros e multas, no percêntual

de@decorrentesdeSeusdébitostributáriosedébitosoriUndosdo
Departamento de água e esgoto, inscritos na dívida ativa ou em execuçáo fiscalJá fluizada.

Parágra
débitos

fo primeiro
tributários e débitos or

Os benefÍcios do caput deste artigo compreenderão apenaso
reali

s pagamentos dos

iundos do oartamento de áoua e oto dos em D rcêla

única.

Parágrafo segundo: Os benefícios do caput deste artigo abrangerá inclusive o contribuinte que tenha

débi6s ob;eto de parcelamento e reparcelamento, desde que esse tenha retornado à origem na dÍvida

ativa.

parâgraÍo terceiro: é vedada a negociaçáo de créditos tributários de exercÍcios isolados, dêvendo

abranger todo o crédito tributário inscrito em dívida ativa;

Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado também, a parcelar os créditos tributários da seguinte forma:

Parágrafo primeiro: Em g!LL9-l4gZI-EICgh9, sem redução da multa e juros e condicionado ao

paga;ento da primeira parcela no ato da assinatura do Termo de confissáo do débito.

i. ô"ro o contribuinte seja optante do parcelamento, nos termos do Art. 20, deverá ser observado o valor

mínimo da parcela, conforme segue:

a). 1OO.Oo (cêm reais). no caso de pessoa física, para débitos tributários'

b). !pq0o (duzentos reais), no caso de pêssoa jurídica, paÍa débito tributários'

cj. 6õão t 
"inqr"nta 

t"aist, no caso de débitos oriundos do departamento de água e esgoto'

ll.ASpaÍcelasseraopagasmensalmenteeconsecutivamente,emdatasestabelecidasnotermode
confissáo, sob pena de cancelamento do parcelamento apÓs o atraso de 03 (três) parcelas consecutivas,

retornando imediatamente o seu saldo devedor á origem da divida ativa para posterior execuçáo fiscal e

/ou negativaçáo e protesto, ficando vedado o reparcelamento;

Itt. e véOaOa a negociação de créditos tributários de exercicios isolados, devendo abranger todo ô débito

tributário e débitos oriundos do departamento de água e esgoto inscrito em dívida ativa;
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

lV, Consideram-sê débitos tributários e débitos oriundos do departamento de água e esgoto, a soma do

principal, das multas, da atualização monetária e iuros de mora;

V. É vedado o benefício instituído pelo ertigo 2o, aos contribuintês que deixaram de pagar

parcelamento ê/ou reparcelamento anterior.

Art.30. A regularizaçáo dos débitos fiscais será Íeito pela Secretaria de Administraçáo e Finanças e os

executivos fiscais pelo Departamento JurÍdico do Município

Art. 40. A Opção pelo benefÍcio desta Lei daÊsê-á por iniciativa do contribuinte, mediante requerimento

protocolado na Prefeitura, em modelo Íornêcido pela secretaria de Administração e Finanças.

Art. 50. Será considerado optânte dos beneficios instituído por esta lei, somente o contribuinte que

comprovar o pagamento da primeira parcela do parcelamento ou a parcela única, a vista.

Art. 60. O REFIS MUNICIPAL não alcanca créditos relativos ao lm posto sobre Transmissâo de Bens

lmóveis - lTBl, ou qualqueroutro débito que não seja autorizado por esse Lei'

Art.70. A inclusão no REFIS fica condicionada à desistência, exprêssa e irrevogável das respectivas

açÕes judiciais e das despêsas e recursos administ[etivos, a ser formulada pêlo contribuintê' bem como

renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, em que se funda a açáo judicial ou o pleito administrativo

Parágrafo único. Na

sucumbências.

desistência de açâo judicial, deverá o contribuinte suportar as custas e

GABINETE DO PREFETTO MI.-INICIP AL EM2'7 DE FEVEREIRO DE 20I9.

Art. 80. A opçáo pelo REFIS poderá ser formalizada no período de 07 dê marco dê 2019 à 07 de iunho

de 2019. mediante a assinatura requeÍimento do " REFIS ", conforme modelo a ser fornecido pelo setoÍ

O" friOl.,toa da Prefeitura Municipal, bem como o pagamento da primeira parcela do

Art.go.oProgramaRefisMunicipalpoderáserprorrogadopordecreto,somentedentrodoexercÍcio
financeiro de 20í9 à 2020, conformê necessidade e Ôonveniência da edminlstração.

Art. í00. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos até 20 de dezembro de 2020,

revogando-se as disposiÇÔes em contrário.

ABDULJÀ ARG MOHAMMAD
PREFEITO M CIPAL - 20lr'l a 2O20

RONIEVON
Secretário MuniciPal de Admi

ADA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CONST'U]NDO UMÁ NOVA HISiÔR A

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data SupÍa.

ABDULJ HâMMAD
Prefeito Munic 2017 a2020
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

.ôNTTRUINÔÓ UúÀ NOVÁ XIS-ÔE A

MENSAGEM AO PROJETO OE LEI NO í1 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2Oí9

Senhor Presidentê,
Senhores Vereadores

Estamos encaminhando a essa lnsigne casa de Leis, paÍa que seja devidamente apreciado por

essa nobre edilidade, o Projeto de Lei no11/2019, o qual institui o Programe de Recuperagão Fiscal

no MunicÍpio de Jaciara/MT, procedendo a dispensa 50 % de multas e .iuros de débitos fiscais

Municipats, bem como autoriza o parcelamento de débitos na divida ativa. Tal projeto se justifica,

face o grande número de inadimplência que atinge os cofres públicos municipais e a grande procura

de contribuintes os quais pretendem negociar seus débitos'

oprograma..REF|S,,nãocaracterizarenÚnciafiscal,tendoemVistaqueoimpactodomesmona
receita tributária náo comprometerá o alcance das metas estabelecidas para arrecadaçáo, uma vez

quenãoháumarenúnciaefetiva,poisovalordoimpostoestásendopreservadoemfaceda
atualizeçáo monetária, bem como se Íevela uma oportunidade para muitos contribuintes quitarem

seus déLitos fiscais junto à Fazenda Pública Municipal,.iá que não são onerados por Parte da multa

de mora ou punitivas e, ainda, por parte da incidência de juros

Cumpre ponderar também que a retraçáo na economia do paÍs vem afetando de sobremaneira a

saúde financeira dos contribuintes, com reflexos inequivocos no pagamento dos tributos municipâis'

Dessa Íorma, o presente Projeto de Lei reflete a sensibilidade do Governo Municipal com este

momento delicado por que passa a nossa economia'

Postoisso'comodevidorespeito,submetemosopíesenteProjetodeLeiêelevala.apreciaçáodos
nobres verêadores que integram esta Casa Legislativa, COM PEDIDO DE TRAMITAÇAO DE

URGÊNCIA ESPECIAL, na certeza de que sêja ao final deliberado e aprovado na devida forma.

ABDULJ AR GA N o AM MAD

PREFEITO MUNI PA - 2017 a 20?0

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

VANDERLEI SILVA DE OLIVEIRA

UO. PNESIOPHTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CONITEUINOO UúÀ NOVÀ H SiÔR À

PROJETO OE LEI N',I1 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019

"AUTORIZA O POOER EXECUTIVO A REDUZIR OS

JUROS E MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO
DE DÉBIToS TRIBUTÁRIOS E DÉBITOS ORIUNDOS DO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ( DAE) , E DÁ

OUTRAS PROVIOÊNCIAS - PROGRAMA REFIS .20í9 "

O PreÍeito do MunicÍpio de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD , no uso das

atribuiçôes legais que lhe confere a Lei Orgânicã do Município, como também o CTM - CÓdigo

Tributário Municipal, Faço Saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu senciono a

seguinte Lei:

parágrafo terceiro: é vedada a negociaçáo de créditos tributários de exercÍcios isolados, devendo

abranger todo o crédito tributário inscrito em dÍvida ativa;

Art.20. Fica o Poder Executivo autorizado também, a parcelar os créditos tributários da seguinte

forma:

parágrafo primeiro: Em até 1O (dez) oarcelas , sem redução da multa e juros e condicionado ao

pagamênto da primeira parcela no alo da assinatura do Termo de confissáo do dêbito'

l. Caso o contribuinte seja optante do parcelamento, nos termos do Art. 2", deverá ser observado o

valor mÍnimo da parcela, conforme segue:

a). 199p9-1çCm rêa.i$, no caso de pessoa fÍsica, para dêbitos tributários'

b). 2OO.OO (duzôntos reais). no caso de pessoa jurÍdica, para débito tributários.

c). 5O.OO ( cinquênte rêais), no caso de débitos oriundos do departamento de águâ e esgoto.

ll. As parcelas SerãO pagaS mensalmente e COnsecutivamentê, em datas estabelecidas no termo de

confissáo, sob pena de cancelamento do parcelamento apÓs o atraso de 03 (três) parcelâs

consecutivas, retornando imediatamente o seu saldo devedor á origem da divida ativa para

posteíior execuçâo fiscal e /ou negativeçâo e protesto, ficando vedado o reparcelamento;

lll. é vededa a negociaçáo de créditos tributáflos de exercÍcios isolados, devendo abranger todo o

débito tributário e débitos oriundos do departamento de água e esgoto inscrito em dÍvida ative;
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Art. 'lo. Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar o pagamento de juros e multas, no
percentual de 50 % ( cinquenta por cênto). dêcorrentes de seus débitos tributários e débitos

oriundos do Departamento de água e esgoto, inscritos na dívida ativa ou em execuçáo íscal já

ajuizada.

Parágrafo primeiro: os benefÍcios do caput deste artigo compreenderão apenas os pagamentos

dos débitos tributários e débitos oriundos do Departamento de áqua e esqoto realizedos em

parcela única.

parágrafo sêgundo: Os benefÍcios do caput deste artigo abrangerá inclusive o contribuinte que

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

na dívida ativa.

GOV!riO nUNrCrrÀ( Dt
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coNsriúnoo !nÂ NovÀ N6rôR.Á

lV. Consideram-se débitos tributários e débitos oriundos do departamento de água e esgoto, a soma

do principal, das multas, da atualizeçâo monetáriâ ê juros de mora;

V. É vedado o benefício instituído pelo artigo 20, aos contribuintes quê deixaram de pagar

parcelamênto e/ou reparcelamento anterior.

Art. 30. A regularizaçâo dos débitos fiscais será feito pela Secretaria de Administraçáo ê Finanças ê

os executivos fiscais pelo Departamênto Jurídico do Município

Art. 40, A Opçâo pelo benefÍcio desta Lei dar-sê-á por iniciativa do contribuinte, mediante

requerimento protocolado na Prefeitura, em modelo fornecido pela Secretaria de Administração e

Finanças.

Art. 50. Será considerado optante dos benefÍcios instituído por esta lei, somente o contribuinte que

comprovar o pagamento da primeira parcela do parcelamento ou a parcela Única, a vista'

Art. 60. O REFIS MUNICIPAL náo alcanca créditos relativos ao lmposto sobre Transmissão de

Bens lmóveis - lTBl, ou qualqueroutro dêbito que não seja autorizado poressa Lei'

Art. 70. A inclusáo no REFIS Íica condicionada à desistência, expressa e irrevogável das

respectivas açÕes judiciais e das despesas e recursos administrativos, a ser formulada pêlo

contribuinte, bem como renÚncia do direito, sobre os mesmos débitos, em que se funda a açáo

Judicial ou o pleito administrativo.

parágrafo único. Na desistência de ação judicial, deverá o contribuintê suportar as custas e

sucumbências.

Art. 80. A opçáo pelo REFIS poderá ser ÍoÍmalizada no perÍodo de 07 de marco dê 20'19 à 07 de

iunno ae Zôig, mêdiante a assinatura requerimento do " REFIS ", conforme modelo a ser fornecido

p"ro s"t ou nioutos da PrefeituÍe Municipal, bem como o pagamento da primeira parcela do

Art, 9.. O Programa Refis Municipal poderá ser prorrogado por decreto, somênte dentro do

exercicio financeiro de 2019 à 2020, conforme necessidade e conveniência dâ administraçáo'

Art. ,loo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, com seus efeitos até 20 de dezembro de

2020, revogando-se as disposiçÕes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019

AB N HAM MAD

Prefeito n l-2017 a 2020

rÊr&lt .oBnurxooun Nov^,l[róu
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNIClPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CON51RÚIÀ@ UMÂ BO!4 H'STôF Â

RONIEVON MIRANDA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração e Finanças / Portaria n'. 0212018

Registrada e Publicada de conformidade com a Legislação vigente, com afixaçâo nos lugares de costume,

estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

ABDULJ G M M (\
Prefeito 1a2020
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