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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

írtrr oÀ PrJBlJcloADE
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CÔNSÍRUINOO UMA NOVA I,IISTÔBIA

LEI N" l.8ll DE 16 DE MARÇO DE 2018.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS JUROS E

MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO DE CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS E DÉBITOS ORIUNDOS DO DEPARTAMENTO DE

ÁcuA E ESGoro (DAE), E DÁ ourRAs PRovlDÊNcIAs -
PROGRAMA REFIS -20I8."

que tenha débitos objeto de

itos nibutários de
todo o crédito

da seguinte forma;
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Parágrafo Primeiro: Os

débitos oriundos do

Psrágrâfo segundo: Os

parcelamento e reParce

Parágrafo terceiro:

tributário inscrito em dí

Murr-

t.

unicípio de Jaciara-MT' no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do MunicÍpio' como

- Código Tributário
Municipal aProvou e eu sanclono a

tuâl de 90 7o (Noventâ

água e esgoto, cujos fatos

já ajuizada.

débitos tributários e

Art, 2'. Fica o Poder Executivo autorizado

Pârágrafoprimeiro:Ematé12(doze)Darcelâs'semreduçãodamultaejurosecondicionadoaopagamentodeuma

entradanovalorde25yo(vinteecincoporce[to)dototaldodébitonoatodaassinaturadoTermodeconfissãododébito.

CasooconÍibuintesejaoptantedoParcelamento,nostermosdoArt'2o,deveráserobservadoovalolmÍnimodaparcela,

conforme segue

0). 100.00 (cem reâis). no caso de pessoa flsica' para débitos nibutários'

b).200.00 (duzentos reais)' no caso de pessoajurídica' para débito tributários'

c).50.00 ( cinouentâ reais), no caso de débitos oÍiundos do departamento de âgua e esgoto'

Av. Anlônio Ferreiro Sobrinho, I '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUI{DO UMA M'VA TI§TÔRÁ
de confissão, sob Pena de

IL As parcelas serão pagas mensalmente e consecutivamente, em datas estabelecidas no termo

cancelamento do parcelamento após o atraso de 03 (três) parcelas consecutivas, retomando imediatamente o seu saldo

devedoráorigemdadividaativapaÍaposteriorexecuçãofiscale/ounegativaçâoeprotesto,ficandovedadoo

reparcelamento;

lll. É vedada a negociaçâo de créditos tÍibutários de exercÍcios isolados, devendo abranger todo o crédito tributário e débitos

oriundos do departamento de água e esgoto inscrito em dlvida ativa;

lV.Consideram.secréditostributáriosedébitosoriundosdodepaÍamentodeâguaeesgoto,asomadoprincipal,dasmultas,

da atualização monetária e juros de mora;

V. É vedado o benefício instituído

repârcelamento anterior'

pelo ârtigo 2o, âos contribuint€s que deixaram de pâgâr parcelâmento e/ou

- Art. 3". A regularização dos débitos fiscais será feito pela secretaria de Administração e Finanças e os executivos fiscais

pelo Departamento Juridico do Municipio'

Art.4.,AopçãopelobeneficiodestaLeidar-se-áporiniciativadocontribuinte,medianterequerimentoprotocoladona

Prefeitura, em modelo fornecido pela Secretaria de Administração e Finanças'

Art, 5.. Será considerado optante dos beneficios instituldo por esta lei, somente o contribuinte que comprovar o pagamento

da primeira parcela do parcelamento ou a parcela única' a vista'

Art.6".oREFISMUNlCtPALnãoalcançacréditosrelativosaolmpostosobreTransmissãodeBenslmóveis-ITBI,ou

qualquer outro débito que não seja autorizado por essa Lei'

Art.?".AinclusãonoREFISficacondicionadaàdesistência,expressaeinevogáveldasÍespectivasaçõesjudiciaisedas

despesaseÍecursosâdministlativos'aSerformuladapelocontribuinte,bemcomorenúnciadodireito.sobreosmesmos

- débitos, em que se funda a açãojudicial ou o pleito administrativo

Parágrafo único. Na desistência de açãojudicial' deverá o contribuinte suportar as custas e sucumbências'

Art. 8'. A opção pelo REFIS poderá ser formalizada da seguinte forma:

parágrafo primeiro: entre o dia 20 de março a 20 rte junho de 2018, para o benellcio instituldo no q4!gg-!: da presente

Lei,medianteaassinafuIarequerimentodo..REFls',,conformemodeloaserfomecidopeloSetordeTributosdaPrefeifuÉ

Municipal, bem como o pagamento da lo parcela'

ParágrafoSegundo:entreodia20demarçoa20dedezembrode20ls,paraobenelIcioinstituídonosrtiqo2"da

presenteLei,medianteaassinaturarequerimentodo..REFls,,,conformemodeloaserfomecidopelosetoldeTributosda

Prefeitura Municipal, bem como o pagamento da to parcela'

Art. 9". Esta lei enra em Ylgor a PartiÍ de 20 de março de 2018, revogando-se as disposições em contÍário

66. 790
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
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CONSÍRUINOO UMA NOVA HISTORIA

Sen hor Presidente,

Senhores Vereadores.

Estamos encaminhando a essa lnsigne Casa de Leis' para que seia devidamente

apreciadoporessanobreedilidade,oProjetodeLeinol0/20lS,oqualinstituioPrograma

de Recuperação Fiscal no Município de Jaciara/MT' procedendo a dispensa de multas e

.iuros de débitos fiscais Municipais' bem como autoriza o parcelamento de débitos

decorrentes de Íato gerador até 31 de dezembro de 2017. Tal projeto se justifica, face o

grande número de inadimplência que atinge os cofres públicos municipais'

O programa "REFIS" não caracteriza renúncia fiscal' tendo em vista que o impacto do

mesmonareceitatributárianáocomprometeráoalcancedasmetasestabelecidaspara

arrecadação, uma vez que não há uma renúncia eÍetiva' pois o valor do imposto está

sendo preservado em Íace da atualização monetária' bem como se revela uma

oportunidadeparamuitoscontribuintesquitaremseusdébitosfiscaisjuntoàFazenda

Pública Municipal, iá que náo são onerados por multa de mora ou punitivas e' ainda' pela

incidência de juros

Cumpre Ponderar também que a

sobremaneira a saúde financeira

retraçáo na economia do pais vem afetando

dos contribuintes, com reÍlexos inequÍvocos

de

no

c^1J
0

lE lr. Antônio Fe'reiro Sobrinho' 1 075
6ó. 34ó l -7

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETABIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N"íO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2O18

pagamento dos tributos municipais'



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

CONSTFUINDO UMA NOVA HISÍOBIA

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

este momento delicado por que passa a nossa economla

posto isso. com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada

apreciação dos nobres vereadores que integram esta Casa Legislativa' COM PEDIDO DE

TRAMITAÇÂoDEURGÊNC|AEsPEclAL,nacertezadequesejaaofinaldeliberadoe

aprovado na devida forma

ABDUL BAR N MOHAüMAD

PREFEITO MUNICIPAL

L

AO EXCELENTiSSttTIo srNgoR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD, PRESIDENTE DA CÀMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

E lr. Aniônio Ferreiro Sobrinho l 075
ôó. 900



ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIÚINISTRAÇAO E FINANÇAS

CONSÍRUINOO UMA NOVA HISÍORIA

PROJETO DE LEI N" 10 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2Oí8

..AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS

JUROSEMULTASEACONCEOER
PARGELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E

DÉBITOS ORIUNDOS DO DEPARTAMENTO DE

Ácua E ESGoro ( oAE), E oÁ ourRAS

pRovtoÊNctas - PRoGRAMA REFIs -2018 "

OPrefeitodoMunicípiocleJaciara-MT'nousodasatribuiçõeslegaisquelheconferea

Lei Orgânica do Município, como também o CTM - Código Tributário Municipal' Faço

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

Art. 1o. Fica o Pod

no percentual de

débitos oriundos

ocorridos ate 31 d

er Executivo autorizado a dispensar o pagamento de iuros e multas'

90 Noventa or cento decorrentes de seus créditos tributários e

realiza dos em pa rce la única

ajuizada.

Parágrafo primeiro : Os benefícios do caput deste artigo compreenderão apenas os

pagamentos dos debitos tributários e debitos oriundos do Departamento de água e esgoto

do DePartamento de água e esgoto' cujos fatos geradores tenham

e dezembro de 2017 , lnscritos na divid a ativa ou em execução fiscal já

tenha retornado à origem na dívida ativa
CMJ

Parágrafo segundo: Os beneÍicios do caput deste artigo abrangerá inclusive o

contribuinte que tenha débitos objeto de parcelamento e reparcelamento' desde que esse

óó.34ó 900

É er. Antônio Ferreiro Sobrinho l '075



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADI\4INISÍRAÇAO E FINANÇAS

CONSTRUINOO UMA NOVA HISÍORIA

parágrafo terceiro: é vedada a negociação de créditos tributários de exercicios isolados,

devendo abranger todo o crédito tributário inscrito em dívida ativa;

Art. 2o. Fica o Poder Executivo autorizado também, a parcelar os créditos tributários da

seguinte forma:

Parágrafo primeiro: Em até 12 (doze) parcelas ' sem redução da multa e juros e

condicionado ao pagamento de uma entrada no valor de 25% ( vinte e cinco por cento)

do total do debito no ato da assinatura do Termo de confissão do debito'

L Caso o contribuinte seja optante do parcelamento' nos termos do Art 20' deverá ser

observado o valor minimo da parcela, conforme segue:

a). 100.00 (cem reais). no caso de pessoa física' para debitos tributários'

b). 200.00 (duzentos reais)' no caso de pessoa juridica' para débito tributários'

c), 50.00 ( cinquenta reais), no caso de debitos oriundos do departamento de água e

esgoto.

ll.AsparcelasSerãopagasmensalmenteeconsecutivamente,emdatasestabelecidasno

termo de confissáo, sob pena de cancelamento do parcelamento após o atraso de 03

(três) parcelas consecutivas, retornando imediatamente o seu saldo devedor á origem da

dividaativaparaposteriorexecuçáofiscale/ounegativaçãoeprotesto,ficandovedadoo

reparcelamento;

lll.évedadaanegociaçãodecréditostributáriosdeexercíciosisolados,devendo
abrangertodoocréditotributárioedebitosoriundosdodepartamentodeáguaeesgoto

inscrito em divida ativa;

lV.Consideram-secréditostributáriosedebitosoriundosdodepartamentodeáguae

esgoto, a soma do principal, das multas' da atualizaçáo monetária e iuros de mora;

V. E vedado o beneficio instituido pelo artigo 20' aos contribuintes que deixaram

de pagar parcelamento e/ou reparcelamênto anterior'

R

cuJ

F--f lu. Aniônio Ferreiro Sobrinho' 1 075
óó. 34ól -7



ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECBETARIA ij!UNICIPAL OE ADMINISTRAÇÀO E FINANÇAS

Art.40.AopçãopelobenefíciodestaLeidar-se-áporiniciativadocontribuinte,mediante

requerimento Protocolado na

Administração e Finanças.

Prefeitura, em modelo fornecido pela Secretaria de

Art. 50. será considerado optante dos benefícios instituÍdo por esta rei, somente o

contribuinte que comprovar o pagamento da primeira parcela do parcelamento ou a

parcela única, a vista.

Art. 60. O REFIS MUNICIPAL não

Transmissão de Bens lmóveis - lTBl'

por essa Lei.

CONSTBUINDO UIVlA NOVA HISTORIA

CMJ

alcança creditos relativos ao lmposto sobre

ou qualquer outro débito que náo seja autorizado

Art. 7o. A inclusão no REFIs fica condicionada à desistência, expressa e irrevogável das

respectivas açÕes iudiciais e das despesas e recursos administrativos' a ser formulada

pelo contribuinte, bem como renÚncia do direito' sobre os mesmos debitos' em que se

Íunda a ação judicial ou o pleito administrativo'

Parágrafo único. Na desistência de ação iudicial' deverá o contribuinte suportar as

custas e sucumbências

Art. 8o' A opção pelo REFIS poderá ser formalizada da seguinte forma

R

E nu. Antônio Ferreiro Sobrinho' I 075
6ó. 34ól -

Art. 30. A regularização dos débitos fiscais será feito pela secretaria de Administração e

Finanças e os executivos fiscais pelo Departamento Jurídico do Município'

o+



ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DÊ AOMINISTRAÇAO E FINANÇAS

CONSTHUINDO UMA NOVA HISTORIA

parágrafo Primeiro: entre o dia 20 de março à 20 de junho de 2018, para o benefício

instituido no artiqo 1o da presente Lei, mediante a assinatura requerimento do " REFlS

,,, conforme modelo a ser fornecido pelo setor de Tributos da Prefeitura Municipal, bem

como o pagamento da 1o parcela.

Parágrafo Segundo :entre o dia 20 de março à 20 de dezembro de 2018' para o

beneficioinstituidonoartigo20dapresenteLei,medianteaassinaturarequerimento

do..REFIS,,, conforme modelo a ser fornecido pelo Setor de Tributos da Prefeitura

Municipal, bem como o pagamento da 1o parcela

Art. 9o. Esta lei entra em vigor a partir de 20 de março de 2018' revogando-se as

disposiçóes em contrário'

GABINETE DO PREFEITO M UNICIPAL, EM 9 DE FEVEREIRO DE 2018

ABDU BA rfroÉnruueo

PREFEITO MUNICIPAL

RONIEVON MI SILVA

Secretário MuniciPal de Administ s / PoÍtaria n". 0212018a

ão vl
Registrada e Publicada de confo

estabelecidos por Lei Municipal Data SuPra

rmidade com a Legislaç com afixação nos lugares de costume'

MOHAMMADABDU

Prefeito MuniciPal

ó6. 34ó',I-7900

E lu. Anlônio Ferreiro Sobrinho 1 075



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

pnRecrR :uRíotco 016/2018.

RECEBIDO ES

cÀi.aRA DE JAGIA RA

A)

B)

Trata-se de Projeto de Lei autorizando o Poder Executivo a reduzir os

.juros e multas e a conceder parcelamento de créditos tributários' e débitos oriundos

do Departamento de Água e Esgoto (DAE)' Refis-2018'

Mensagem ao Proieto de Lei;

Projeto de Lei.

ANÁLISE JURíDICA

I - ANÁLISES PRELIMINARES

A proposta de Lei versa sobre matéria de competência do município'

nos termos dos artigos 49, 15 e 34 da Lei orgânica Municipal, bem como nos termos do

artigo 30, incisos l, da Constituição Federal' compete ao Município legislar sobre

assuntos de interesse local'

Art.4" - No Exercíclo de sua autonomiâ o Município editará leis' expedirá atos e

adotará medidas pertinente aos seus interesses'

bem estar da PoPulação'

Art. 15" - Compete privativamente ao Município:

necessidade da administração e ao

RELATóRIO

ir,'\

tóó) 34ól -7350
ioro.mt,govbÍ

Ruo Jurucê, 130] - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone:

É-moit: contoto@comoÍojocioro.mt.govbr - www'comorojoc

o7

PROJETO DE LEI N9 TO/2O78. AUTORIZA O PODER

EXECUTIVO A REDUZIR OS JUROS E MULTAS E A

CONCEDER PARCELAMENTO DE CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS E DÉBITOS ORIUNDOS DO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE), E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS - PROGRAMA REFIS 2018.

osautosvieraminstruídoscomosseguintesdocumentos,noque

importa a Presente análise:

6tÔMJ
F' -§



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

l- legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e

estadual no que couber;

No caso em tela, surge a presente proposição buscando autorização

legislativa para no artigo Lo- dispensor o pogamento de iuros e multos' no percentuol de

90% decorrentes de seus créditos tributários e débitos oriundos do Deportomento de

oguo e esgoto, cuios t'atos gerodores tenhom ocorrido oté 31 de dezembro de 2017'

inscritos no divido otivo ou em execuçdo fiscol ió aiuizoda'

Extrai da leitura do projeto que a concessão do desconto compreenderá

apenas os pagamentos dos débitos tributários e débitos oriundos do Departâmento de

água e esgoto realizados em uma única parcela (artigo 1e e seus parágrafos) Sendo

autorizado no artigo 2e o parcelamento dos créditos em até 12 (doze) parcelas sem

redução de juros e multas e condicionado ao pagamento da primeira parcela (entrada)

no valor de 75% do total do débito no ato da assinatura do termo de confissão do

débito, não havendo neste artiSo

departamento de água e esgoto'

dívida

(art.2e) restrição a débitos oriundos do

Seguem os demais incisos do artigo 2e estabelecendo condições para

efetivação do parcelamento e os outros artigos dispondo sobre regras para concessão

de ambos os benefícios

É certo que as vantagens (desconto) oferecidas não são relacionadas a

principal, mas em relação ao acessório (artigo 1e do projeto de lei)' situação

perfeitamente possível frente a legislação vigente' Ao Município

estabelecer, por lei, regras sobre o parcelamento dos débitos'

e facultado

a ser feito

Ruo Jurucê, t30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone:

L-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www'comoroioci

d
tóó) 34ól -7350
oro,mt.govbÍ

4
RUB
Fts
ctnJ

Não e de hoje que os municípios procuram formas de incrementar a

arrecadação de Recursos, dentre as quais se destaca Programas de Parcelamento de

Débitos Fiscais.



ESTADO DE MATO GROSSO

administrativa ou judicialmente sendo cabível determinar o número máximo de

parcelas, o valor mínimo de cada parcela.

Ademais, pode o Município, como medida de exceção estabelecer

Programa de Recuperação Fiscal, criando condiçôes especiais para quitação ou

parcelamento dos débitos.

otemaoratratadoemergedeumacomplexidadesingular,porenvolver

conceitos de natureza fiscal, financeira e contábil, sendo que muitas vezes não há uma

convergência por parte da doutrina e jurisprudência sobre os aspectos tratados' O

Presente parecer opinativo toma por fundamento e traz o êntendimento do Promotor

de lustiça do Estado de São Paulo André Vitor de Freitasl e da consultoria técnica do

TCE/MT2.

ll - A natureza jurídica dos institutos'

No proieto de lei sob análise percebe-se uma mescla de vários institutos

jurídicos de direito tributário, a saber: parcelamento e anistia'

O instituto do Parcelamento está nitidamente caracterizado no artigo 2e

do Projeto de Lei, sendo seu conceito traçado no artigo 155-A do CTN

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas

em lei específica. (lncluído pela Lcp ne 104' de 2001)

§ 1" Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito trlbutário

nãoexcluiaincidênciadejurosemultas.(lncluídopelaLcpne104,de2001)

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

atrimô

L: httP

nio Públ ico e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo
1 

I Congresso do Pr

2 Disponível em

06l03l2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO

.iuros e multas percebe-se a aO$' sendo em

remetido aos conceitos de remissão'

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

§ 2" Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposlções desta Lei'

relativas à moratória. (lncluído pela Lcp ns 104, de 2001)

§ 3'Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos

tributários do devedor em recuperação judicial (lncluído pela Lcp ne 118' de

200s)

§ 4" A inexistência da lei específlca a que se refere o § 3" deste artigo importa

na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor

em recuperação judicial, não podendo' neste caso' ser o prazo de

parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica (lncluído pela

Lcp ne 118, de 2005)

No tocante a este instituto os preceitos legais foram devidamente

atendidos, uma vez que por não existir qualque no que se

refere ao arti8o 2s do projeto de lei)' nãj se cogita a renuncia de receita'

Em relação ao artigo 1e pagamento de parcela única com descontos de

algumas Passagens Pelo Projeto

A redução do montânte dos valores dos juros e/ou multas a serem

cobrados pela municipalidade refere-se a uma concessão de anistia' que nada mais é

do que um benefício de natureza tributária que di§penlg os contribuintes do

pagamento de multa, juros e outras penalidades incidentes sobre débitos fiscais'

Há dois marcos temporais que delimitam a possibilidade de concessão

de anistia. o benefício somente pode ser concedido após o cometimento da infração

(sob pena de servir de incentivo à prática de atos ilícitos) e antes do lançamento da

penalidade pecuniária, pois se o crédito iá está constituído' a dispensa somente pode
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aa CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à

vigência da lei que a concede, não se aplicando:

| - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que' mesmo sem

essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo suieito passivo

ou por terceiro em benefício daquele;

ll - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou

mais pessoas naturais ou jurídicas.

Art, 181. A anistia pode ser concedida:

| - em caráter Seral;

ll - limitadamente:

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante'

conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada região do território da entidade tributante' em função de condiçôes a

ela peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder' ou

cuia Íixação seia atribuída pela mesma lei à autoridade adminlstrativa'

Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral' é efetivada' em cada caso'

por despacho da autoridade administrativa' em requerimento com o qual o

interessado faça prova do preenchimento das condiçóes e do cumprimento dos

requisitos previstos em lei para sue concessão'

Parágrafo único. o despacho referido neste artigo não gera direito adquirido'

aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155'

Para a concessão da Anistia há necessidade de autorização legislativa'

Assim, são as Leis Municipais que vão fixar os valores dos descontos das multas e/ou

dos.juros incidentes sobre os débitos fiscais vencidos' que serão concedidos aos

contribuintes inadimPlentes.

3 
Alexandre Ricardo. Direito Tributário esquematizado/ Ricardo Alexandre- 6 ed Ver' E atual- Rio de

Janeiro: Forensei 5ão Paulo: MÉTODo, 2ol2: pag' 475
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ser realizada mediante remissão.'No Código Tributário Nacional, a anistia é tratada da

seguinte forma:
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Trata-se de leis temporárias que vigorarão somente enquanto

perdurarem os programas. É uma exigência constitucional: Qualquer subsídio ou

isençdo, reduçõo de bose de colculo, concessão de crédito presumido' onistia ou

remissão, relativos o impostos, toxos ou contribuições, só poderá ser concedido

mediante lei específica, federol, estoduol ou municipot' que regule exclusivomente os

motérios ocimo enumerodos ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo

do disposto no ort. 755, § 2e, Xtl, g (§ 6e do art' 150 da CFl88)'

Noutra quadra no que se refere a idéia da Remissão' o Professor Ricardo

Alexandre dispõe que "Se a lei foi editada em momento anterior ao lançamento das

multas, impedindo autoridades fiscais de fazê-lo' estará concedendo anistia' Se a lei foi

editadaapósasautuações,deforma,aperdoarmultasiálançadas'trata-sede

concessão de remissão.

Prossegueomesmoautorconcluindoque,,emqualquercaso,não

importa se a lei afirma estar concedendo remissão ou anistia' pois o nome

formalmente atribuído a determinado instituto não determina a natureza do mesmo'

que é aferida de acordo com suas características essenciais'a

Há ainda aqueles que defendem que o Refis não é uma anistia ou

remissão, mas uma transação tributária e que não constituiria uma renúncia fiscal'

como o professor Fernando Facury Scaff:

Entendo quê resta apenas uma hipótese em todo o sistema normativo tributário que

permite enquadÍar os diversos Reis' aqui incluídos os estaduais e municipais' que é a

da extinção do crédito tributório pela tronsoção' fôÍmula prevista pelo artigo LTL do

CTN, que, pedindo paciência ao leitor' abaixo transcrevo e analiso:

Assim, nesse plexo de relaçóes tributárias' temos onlstio' remissõo'

porcelomento e pogomento' dente outros institutos isolados previstos no CTN' a

depender do êxato Íormato do programa de parcelamento incentivado' Portanto'

o alexandre Ricardo. Direito Tributário esquematizado/ Ricardo Alexan

taneiro: Forense; são Paulo: MÉToDo, 2O12t Pag' 435'
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

trata-se de um programa que mescla extinção, suspensõo e exclusõo do crédíto

tributorio em um só sistema, cuja única possibilidade teórica de enquadramento

normativo no CTN é atrâvés do institulo da tronsação tributorio.s

Apesar de bastante plausível a argumentação exposta pelo jurista há de

seponderarqueapesardanomenclaturaadotãdanasleis,se,aremissão,anistiaou

atémesmotransação,nãopodemosolvidardaLeideResponsabilidadeFiscal.Nesse

sentido Nadja Arau.lo:

Conforme Nadja Araújo, a lei de Responsabilidade Fiscal' em seu art' 14'

demonstra ser a transação um procedimento que pode resultar em renúncia

fiscal, entendimento contrário ao de Hugo de Brito Machado' e assinala a

responsabilidade do legislador competente em realizar uma avaliação

cuidadosa das circunstâncias de aplicação do instituto antes da efetiva

normatização, observando as regras que positivam essa decisão política' que

deve ser instituída por meio de igual lnstrumento legislativo usado na criação

do crédito pelo ente competente na circunstância específica' geralmente por

lei ordinária, que deve indicar os tributos e os benefícios' e também delimitar a

(in)disponibilidade de renúncia, determinando' assim' os modos admissíveis e

o intervalo temporal para a efetivação das concessões A autora explica:

Estabelecido que o legislador seja detentor de uma prerrogativa de avaliação

para estipulação de uma prognose, uma lei de renúncia à receita de crédito

tributário deve considerar as diretrizes da gestão fiscal responsável apontadas

no art. 14 da Lei Complementar n 101, de modo a positivá-las na moldura que

apresenta para a atividade administrativa subsequente' O quantum para a

renúncia de receita é critério a ser conslderado na ponderação entre as

concessões intersubjetivas e materialização das finalidades públicas da

tributação para resolver (des)autorizar o ajuste6'

núncia fiscal. Di5Ponível em:

renuncia-fiscal#author' Acesso
5 Fernando Facury Scaff. ReÍis é uma transação tributária e não umà re

nttpl//i**..onjr,..o m.bí12014-dez-o2lcontas-vista-refis-transacao'tributa 
ria-não-

en 28103/2017.

" lnlÚ.lo, ttadla. transação Tributária: Possibilidade de consenso na obrigação lmposta Porto Alegre: Núria Fabris'
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

lll - lei de Responsabilidade Fiscal'

Prosseguindo nesta esteira uma questão costuma ser discutida, gerando

dúvidas e entendimentos divergentes. Diz respeito aquela que indaga se tal

procedimento caracteriza ou não a chamada ",Jrynllt-qe reç-e,i-ta", de que trata a Lei

n.s 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispõe

a Lei de Responsabilidade Fiscal acerca da chamada "renúncia de receita":

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natuÍeza tÍibutária

da qual decorra renúncia de receita deveÍá estar acompanhade de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigêncla e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

| - demonstrâção pelo proponente de que a renúncia foi considerâda na estimativa de

receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12' e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

ll.estaracompanhadademedidasdecompensação,noperíodomencionadono

caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotâs'

ampliação dâ base de cálculo, maioração ou criação de tÍibuto ou contribuição'

§ 1e A renúncia compreende anistia, remissão' subsídio' crédito presumido'

concessão de isenção em caráter não geral' alteração de alíquota ou modificação de

base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições' e

outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado'

§ 2e Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefÍcio de que trata o

caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso ll' o benefício só entrará em

vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso

§ 3e O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos t' ll' lV e V do artigo

153 da Constituição, na forma do seu § 1e;

ll - ao cancelamento de débito cujo montânte se.ia inferior ao dos respectivos custos de

ESTADO DE MATO GROSSO

cobrança

NessamesmalinhaderaciocínioaconstituiçãoFederal,sobreaanistia

fiscal, já estabelecia o seguinte: O proieto de lei orçamentário seró ocomponhodo de

demonstrotivo regionolizodo do efeito, sobre os receitos e despesas' decorrente de
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

isenções, onistios, remissões, subsídios e benet'ícios de noturezo finonceiro, tributário e

creditício (art. 165, § 6s).

Assim,emsetratandodeconcessãodealgumbenefíciofiscalque

acarrete diminuição na receita, ou se.ia, a anistia, a remissão' o crédito presumido' a

isenção em caráter não geral, a alteração de alíquota de algum tributo ou a

modificação da base de cálculo, que tenha como impacto a diminuição da receita

pública, geverá 
-estar 

acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e

financeiro no exercício em que deva iniciar a sua vigência e nos dois seSuintes' atender

ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e demonstrar que a renúncia atende a'

pelo menos, uma das seguintes condiçôes: esteia considerada na estimativa de receita

da lei orçamentária e não afete as metas de resultados fiscais previstas no anexo

próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias' ou que seja compensada por meio do

aumentodereceitaprovenientedeelevaçãodealíquotas'daampliaçãodabasede

cálculo, da majoração ou criação de tributo ou contribuição'

ue nao
comprometerá o alcance das metas estabelecidas para arrecadação' uma vez q

h\
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Dessa forma, em se tratando de uma benesse tributária aos

contribuintes, ter-se-ia uma espécie de renúncia de receita' conforme preconiza o art'

14, §1s, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF'

Assim, para que seja viável e legítima a concessão do benefício

tributário, mister se faz, por força do dispositivo supramencionado' que esta renúncia

seja considerada na estimativa de receita da lei orçamentária' na forma do art 14 da

Lei de Responsabilidade Fiscal, e que ela não afetará as metas de resultados fiscais

previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias (inciso l) ou' ainda' estar

acompanhada de medidas de compensação de aumento de receita (inciso ll)'

Na mensagem ao Proieto de Lei ne OlOl2OL8.' encaminhado pelo

Prefeito Municipal observa-se que o mesmo defende que "O REFIS não caracteriza

renúncia fiscal, tendo em vista que o impacto do mesmo na receita tributária não
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

há uma renúncia efetiva, pois o valor do imposto está sendo preservado em face da

atualização monetária".

Desta forma, a afirmação constante na mensagem ao Projeto de Lei de

que não é uma renúncia de receita porque o valor do tributo será recebido

devidamente corrigido, algumas ponderações devem ser registradas, quais sejam: Se o

município prevê em seu orçamento anual uma determinada receita tributária, na qual

estão inseridos os débitos inscritos em dívida ativa - compostos de principal, juros e

multa - e, por força de uma lei posterior, ,,abre mão,, de receber parte destes Valores,

inegavelmente está renunciando a parte de sua receita tributária'

Porestemotivoéimportantequeestebenefíciosejaconsideradona

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art' 14 da Lei de

Responsabilidade Fiscal. Bem como comprovar que de fato ele não prejudicará as

metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes

orçamentárias.

Noutra seara, no que diz com o conteúdo do ârtigo 79 do presente

Projeto de Lei, cumpre dizer que o mesmo está em consonância com a Portaria PGFN

ne 690, de 29 de junho de 2017, que regulamentou o Programa Especial de

RegularizaçãoTributária(Pert)dequetrataaMedidaProvisóriane783,de31demaio

de2OLT,paraosdébitosadministradospelaProcuradoria-GeraldaFazendaNacional.

Em seu artigo 13, a Portaria PGFN ns 690' estabelece diretrizes

semelhantesaoprevistonoartigoTedoProjetodeLei,condicionandoainclusãono

REFIS à desistência de respectivas ações judiciais e recursos ad min istrativos, Vejamos:

Art.13.ParaincluirnoPertdébitosqueseencontrememdiscussãoiudicial,o

sujeito passivo deverá, cumulativamênte:

| - desistir previamente das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que

serão quitados;

.h\, -9
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

ll - renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as açôes

ju d icia is;

lll - protocolar requerimento de extinção do processo com resolução do mérito'

nos termos da alínea "c" do inciso lll do caput do art 4ST do Código de Processo

Civil.

§ l,e somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o

débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos

discutidos na ação judicial.

§ 2e A desistência e a renúncia de que trata ocaput não eximem o autor da ação

do pagamento dos honorários, nos termos do art 90 do Código de Processo Civil'

Por fim, registro que a equipe técnica do TCE/MT outrora já se

manifestouemumprocessodeconsultaemque,,Respondendoàindagaçãoproposta,

a isenção de multas e juros da dívida ativa poderá ser concedida' desde que seja feita

por lei (Código Tributário ou lei específica)' acompanhada de estudo prevendo o

impactoorçamentárioefinanceironoexercícioenosdoissubseqüentes'queatenda

ao disposto na LDO e que a Administração Pública tomem as providências previstas no

art. 14 da LRF, conforme exPosto"T'

Em razão do quanto articulado e se abstendo' obviamente' da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade de competência dos

nobres Edis, tem-se que o projeto encontra amparo legal' pode o Municípi9' como

medida de exceção estabelecer Programa de Recuperação Fiscal' criando condições

especiais para quitação ou parcelamento dos débitos' desde que haja a juntada dos

documentos acima explicitados que

Respon sa bilid ad e Fiscal.

comprovem a observância à Lei de
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Por fim, registro que o Projeto de Lei ne OLOlz}tS traz dois institutos

jurídicos, o Parcelamento (sem redução de multas e juros) em que não há renúncia de

receita e, a anistia (pagamento imediato com redução de juros e multa) a qual deverá

ser apurada e analisada contâbilmente e, por meio dos documentos do arti8o 14 LRF.

Desta forma, necessário que os nobres Edis solicitem os documentos para que os

mesmos sejam anexados ao presente Projeto de Lei'

Porfim,necessáriorememoraraosnobresEdisqueumparecerjurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma' ("'l o ogente o

quem incumbe opinor não tem o poder decisório sobre o motério que lhe e submetido,

visto que coisos diversas sõo opinor e decldir' (CARVALHO FILHO, 2OO7, p' 13al'

Jaciara/MT,06 de março de 2018

tN\'t**
MICHEL KAPPES

oAB/MT 14.18s
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COMIS Ão DE CON TITUI A STI A REDA Ã
CO}1 ISSAO DE ORCAMENTO. FINAN CAS E CONTABILIDADE

PROJETO LEI N." IO, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO

I - EXPOSI CÃO DA MATERIA EM EXAME

II - CONCL USÔES DO RELATOR

São as conclusões

VERE OR LE A
.RODRIGUES 

DE SOUZA

Vice-Presidente da Comis de Constituição, Justiça e Redação

Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 08 DE MARÇO DE 2018.
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado' que

autorizar o Poder Executivo a reduzir os juros e multas e a conceder parcelamento de

créditos/débitos tributários oriundos do DepaÍamento de Água e Esgoto (DAE) e dá outras

providências

Verifica-se que a matéria do Projeto de Lei ora analisado' tem por objetivo a

...rp..uçao " 
regulàrização de créditos tiibutarios, permitindo, assim, que o contribuinte

qr;ilü débitos"com o Município possa quitá-los. O Refis.Municipal, como é conhecido'

i iorrárel, já que possibitita a rêabilitação econômica do contribuinte que aderir ao

p.og.uru, ate entao 
'inadimplente, 

fazendo com que este recupere seu crédito' podendo

purtl"iput'a" novos negócioi, crescer e gerar empregos; e ainda permite que o município

ieceba créditos considerados praticamente perdidos

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

constitucionalidade, iegalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna e conveniente

a sua aprovação, devendo por tanto ser apreciada pelo Plenário'

(óó) 34ó l -7350
oro.mÍ,govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

COMIssÃo or coNsrrTUICÃo. JUSTICA E RnnacÃo
COMISSAO DE ORCAMENTO. FINANC AS E CONTABILIDADE

PROJETO LEI N." IO, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
PODER EXECUTIVO

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VF,RE o DR]GUES DE SOUZA
Vice-Presidente da Comissã Constituição, Justiça e Redação
Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Pelas Conclusões:

YT-READOR v OLIVEIR{
Presidente da Cont de Constituição, stiça e Redação

àlÁr". .A/'/-["'1
VEhíÃDoRA- EDILAINE MARTINS

Secretária da Comissão de Consti ição, Justiça e Redação

VEREADOR ANTÔ O ZANIN MARÇAL
Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

§r') t'--r
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Secretário da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT),08 DE MARÇO DE 2018.
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III - DECISÃO DAS COMISSOES

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e

Contabilidade, reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo
nobre Edil relator, passam à votação:



ESTADO DE MATO GROSSO

COMIS ODEC NSTITUI AO .IUS-II A U RL,DA AO

CO\II S ODE ORCAMENTO . FINANCÀS I' CONTABILID ADE

PROJETO LEI N.'IO, DE 19 DE FEVEREIIIO I)[] 2018.

PODER EXECUTIVO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

De acordo com o artigo 103 do Reginrett

Comissões quanto a aprovação do relatório a

to Intenro, e diante da decisão unânime das

presentado, e após a discussão e votação

emitem PARE CER FAVORAVEL a rrit lt resente Projeto de Lei.

VEREAD
Vice-Presidente da

Presidente da Comi

It ICUES DE SOUZA
Cornissão tu içào. Justiça e Redação

ssão de nto. Finanças e Contabilidaderç ü

VEREADOR V I Sll- DE IVEIRA
Presidente da Cq de Constituição, Just a Redação

,rM.ok*rNE N'IARTINS
Secretária da Comissão de Const riçiro. Justiça e Redação

VEREADOI{ À\'I' o 7-.\\r\ \IÀRÇAL
Vice-Presidente da Comissão dc Orçanlento. Finanças e Contabilidade

rtr (-j
VEREADOI{ IIODITICO IIRANCISCO

Secretário da Comissão de Orçatnento' []ittarlçirs e Contabilidade

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT),08 DE MARÇO DE 20lti.
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