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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

co(srrurNoo !MÀ NÔvÀ HrsioRÀ

P

O Prefeito Municipal de Jaciara-M'I, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições

Faz Saber que A Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sanciona a seguinte lei

Art. t', - Artigo 2' da LEt N'' 1904 DE 2019 passará a ter a seguinte redação:

"Árt. 2'- Fic(t o Poder Executivo autorizado também' a parcelor os débitos lribulários da

seguinleíor a

lega is,

a) Pagamenlo em até 3 (três) parcelas mensais e sucessivas e:

- remissão do pagamento dejuros e multas' no percenlual de 7 5%o (Serento e cinco Por cento) de

débilos triburários, cuios íatos geradores tenhom ocorridos qlé 31 de dezembro de 2018' inscritos na

dívido ativa ou em execttçdo fiscal iá ojuizada'

b) pagamento em alé 6 (seis) parcelas mensais e sucesslvas e :

- refiissão do pagomento de iuros e multas' no percentual de 50%o (Cinquenta por cento)' de

débitos tributqrios cuios fatos geradores tenham ocorrido§ alé 3l de dezembro de 2018' inscrilos na

dívida ativa ou en execttção fscaljá aiuizada'

c) pagamen,o em alé 15 (quinze) patcelas mensúis e sucessiví,s e:

-remissão do pagamento de juros e mulías' no percentual de 25% (Vinte e cinco Por cenlo)'

decorrentes de débitos tributários' cuios faros geradores tenha t ocorridos qré 3l de clezenbro de 2018'

inscritos na divida qlíva ou em etecuçdo fiscal já ajuizada

d) Pagamenlo em até 21 (vin'e e quato) parcelas mensais suce§slras' sen nenhum desconlo'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

ert. 2". - O artigo 3" da LEt 1904 DE 2019 passará a ter a seguinte redação:

"Att. 3" - A opçdo pelo REFIS poderd set Íomatizado da seguinte Íoms:

Para os débito TRBUTÁRIOS, a opçdo pelo REFIS poderá ser formolizada no período de 0l

DE OUTABRO À 20 DE DEZEMBRO DE 20lg ' median'e q assiní/turq requerimento do conforme

modelo a ser lornecido pelo SETOR DE FISCALIZÁçÃO TNBATÁRIA' condicionado ao pagamento

da primeira Parcela ;

Art. 3". - As demais disposições da LEI N" 1 904 DE 2019 permanecem inalteradas'

Art.4". - Esta Lei enfiará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

conrário.

GABTNETE DO PREFEITO MI'NICIPAL EM 25 DE OUTUBRO DE 2OI9

ABDULJA HAMMAD
11 a2020.PREFEITO M AL 20

RON IEVON ILVA

Secretário MuniciPal de Ad lll s / Portaria n..0212018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislação Yigente' com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

MuniciPal. Dâta SuPra

ABDULJABAR CALVIN MOHAMMAD

PÍefeito MuniciP

www.iaciara.mt.gov'bÍ
(66) 3461-7900
iIrIiiiõ"io Ferreira sobrinho' 1 075
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNlCIPAL OE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coxsÍFoNoo @a l@a HÉtÔRrÁ

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 39 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019'

Seúor Presidente,

Seúores Vereadores;

adesáo ao REFIS Para o dia 20 de deze

Cumpre-me, através do presente, encamiúar a esta Augusta Casa de Leis'

PROJETO DE LEI NO 39 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 O QUAL ALTERA

A LEI N.. I'904 DE 2019 A QUAL AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

REDUZIR OS JUROS E MULTAS E A CONCEDER PARCELAMENTO DE

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PROGRAMA REFIS -2019 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Trata-se de projeto de relevante interesse público' uma vez' COM A NOVA

REDAÇÃO, FOI ACRESCIDA A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DOS

DEBITOS EM 24 MESES' Como é cediço' passamos por uma gtave crise

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

tributários, encontram diilculdades financeiras que impossibiliEm a negociação e

quitação deles. Demais disso' as condições anteriormente fixadas' estavam limitando

ao contribuinte aderir ao programa, uma vez que as parceras oportunizadas para

negociação do débito eram exiguas'

Dessa forma, eí§ Íazáo de inúmeros apelos da população, entendemos por bem

estipular novas condições de parceramento , bem como proÍÍogaÍ esse prazo paÍa

www.jaciara.mt.gov'br
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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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 Casa Legislativa' na certeza de

que seja ao final deliberado e aprovado na devida forma'

E a justificativa.

GABINETE DO PREFEITO MTINICIPAL - 30 DE SETEMBRO DE 2019'

ABD B IN

Prefeito clpal -2011 a2020

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

VANDERLEI SILVA DE OLTVEIRA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MLNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA -

M'l'.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO
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PROJETO DE LEI NO 39 DE 30 DE SETEMBRO DE 2OI9

IIALTEIL{ A LEI N". I.904 DE 2019 A QUAL

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REDUZIR OS

JUROSEMULTASEACONCEDER
PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E

DÁ OUTRÂS PROVIDÊNCIAS. PROGRAMA REtr.IS -

2019 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.''

O Prcfeito Municipal de Jaciara-MT,

uso de suas atribuições legais'

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD NO

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

seguinte Lei:

Art. lo - Artigo 2" da LEI N"' 1904 DE 2019 passará a ter a seguinte redação:

,,Arl. 2.. Fica o Poder Executivo aulorizado tanúém, a parcelar os débitos tributários da

seguinte forma

eIl e es .§

a) 1

- remissão do pagamenlo de iuros e muhas' no percentual de 7§96 (setenta e cinco oor

cenlg) de clébitos rribunirios ' cuios falos geradores tenham ocorridos até 31 de dezembro

de 2018, inscriros na dívida ativa ou em execução fiscal já aiuizada

nlo enl 6 (se ) oarcel ,ncrrs ES s§,r,íls e:

-renissão do Pagamento de iuros e multas' no percenlual de 5096 ( Cinouenta Dor cento )'

de débitos lributários cuios fatos getadores tenham ocorridos até 3t de dezembro de 2018'

inscritos no dívida ativa ou em execução fscal iá ajuizada

tse u e
c) oe até 15 ll

-rentissão do Pagamenlo

decorrentes de débitos

dezembro de 2018, inscri

de juros e mullas, no percentual de 25t% (Vinte e cinco Dor cenld'

tributários, cujos Íatos geradores tenham ocorridos até 3l de

ros na dívida aliva ou em execução fiscal já ajuizada'

FLS
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CON5ITUNDO UúÀ NdA HISÍôiIA

u m aÍé 4 vinle , rlro los t §írrs ne

ABDULJAB

Prefeito

G

Mun -2017 a 2020

RONIEVON A ILVA

Secretário MuniciPal de Admin ortaria no. 0212018

descotrlo.

Art.2' -O artigo 3" da LEI 1904 DE 2019 passará a ter a seguinte redação:

uArt. 3" - A opção pelo RÍFIS poderá ser formalizada da seguinte forma:

Para os débiro \RBWÁNOS' a opção pelo REFIS poderá ser formalizada no período de 0I

DE RO 20D 2019 mediante d assinalura requerimenlo do

conforme modelo a ser fomecido Pelo SE Â E o

condicionado ao pagamenlo da primeira parcela :

Art.3o- As demais disposições da LEI No 1 904 DE 2019 peÍÍnanecem inalteradas'

Art. 4" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação' revogadâs as

disposições em contráLrio'

GABINETE DO PREFEITO MTINICIPAL_ 30 DE SETEMBRO DE 2OI9'

CA

D
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunne MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

plnEceR J u RÍo tc o 086 I 2019.

32t.lo/,(q
PROJETO OE LEI N9 39/2019. ALTERA A LÉI N9 1.904 DE

2019 A QUAL AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A

REDUZIR OS JUROS E MULTAS E A CONCEOER

pARcELAMENTo DE cRÉDlros rRtaurÁRtos e oÁ

ourRAs PRovtDÊNclAs - PRoGRAMA REFIs -2019"

ficmredBA.Srv,

neuróRro

Trata-se de Projeto de Lei que altera a Lei ne 1904 de 2019' a qual

autorizaoPoderExecutivoareduzirosjurosemultaseaconcederparcelamentodecréditos

tributários, e dá outras providências.

Os autos vieram instruÍdos com os seguintes documentos, no que importa

a presente aná lise:

A) Mensagem ao Proieto de Lei;

Projeto de Lei.B)

nruÁltsr tunÍotce

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,

incisosl,daConstituiçãoFederal,competeaoMunicípiolegislarsobreassuntosdeinteresse

loca I

nua:urrcêJ30t -cenr.. - iip zeú-ô00 - laciaÍa/MÍ - Fone: (66)3461-7350- Fâx: (66)3461-7173-sitê

www.camaraiaciaía.ml.gov.bí

ln\

W



I
t

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnl MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

Art.4" - No Exercício de sua autonomia o Município editará leis, expedirá atos e adotaÍá

medidas pertinente aos seus interesses, necessidade da administração e ao bem estar

da população.

Art, 15'- Compete privativamente ao MunicÍpio:

| - legislar sobre assuntos de interesse locat e suplementar as legislaçôes federal e

estadual no que couber;

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

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

Fisca is

No caso em tela, surge a presente proposição buscando autorização

legislativê para modificar a data de requerimento e o número máximo de parcelamento do

Programa Refis, instituído pela Lel Municipal ns 1 904, de 02 de agosto de 2019'

Assim, nos basearemos no que se pretende modificar com o presente

projeto, sem deixar de buscar consonância daquilo que permanece em vigor'

Verifica-se que no Projeto de Lei que pretende alterar a lei vigente' há

modificaçãodaredaçãoatualdoartigosegundo,passandooparce|amentodopagamentopara

até 24 meses.

O artigo 2e do Projeto de Lei, efetiva mudanças na redação atualdo artigo

3e da Lei na 7.90412019, estabelecendo como data de opção pelo programa refis, o período de

01 de outubro à 20 de dezembro de 2019.

Desta maneira, vale aqui trazer algumas considerações no que tange a

situação de não configuração da chamada "renuncia de receita"'

N
Ruô lurucê, 1301 - Cenrro - Ct P 78820-01
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnR MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Como o Projeto de Lei trata em alguns momentos de remissão e outros

deanistia,deve-selembraraliçãodomestreRicardoAlexandre,quedispõeque"seoleiloi

editodo em momento onterior oo lonçomento dos multas, impedindo outoridodes fiscois de

fozêlo, estora concedendo onistio. Se o tei foi edítodo dpos as dutuoções, de formo' o perdoor

muttos jo lonçodas, trato-se de concessão de remissão" '

Prossegue o mesmo autor concluindo que "em qualquer caso' 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 
l

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

remlssão,masumatransaçãotributáriaequenãoconstituiriaumarenúnciafiscal'comoo

professor Ferna ndo FacurY Scaff:

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

permite enquadrar os diversos Âef,s, aqui incluidos os estaduais e municipais' que é a

da extinçõo do crédito tributorio pela tronsoçõo, Íórmula prevista pelo artigo 171 do

CTN, que, pedindo paciência ao Ieitor, abaixo transcÍevo e anali50:

Assim, nesse plexo de relãções tributáÍias' temo5 onÉtio' remissõo'

porcelomento e pogomento, den?e outros institutos isolados previstos no CTN' a

depender do exato formato do progíama de parcelamento incentivado Portanto' tÍata-

se de um programa que mescla extinção , suspensõo e exclusão do crédito ttibutótio em

um só sistema, cuja única possibilidade teórica de enquadramento normativo no CTN é

através do instituto d a tronsoçõo tributátio'2

I Alexandre Ricardo. Direito Tributário esquematizâdo/ Ricardo Alexandre- 6 ed veí E atual- Rio de laneiro: Foreítse; 5ão

Paulo: MÉToDo, 2012; Pâ8 435
Refis é uma transação tíibutária e não uma renúncia fiscal'

-dez 02/contas vista rêfis trãnsacao lributaria nao renuncLâ-fiscâlíaLrthor'

Disponível
Aces5o

em:
em

2 Fernando Scaff

http://www.conlur.com br/2014

22lto/2019 rilt\
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuana MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Apesar de bastante plausível a argumentação exposta pelo jurista há de

seponderarqueapesardanomenclaturaadotadanasleis,sejaremissão,anistiaouatémesmo

transação, não podemos olvidar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido Nadia Arau.io:

conforme Nadja Araújo, a lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art 14' demonstra ser a

transação um procedimento que pode resultar em renúncia fiscal' entêndimento

contrário ao de Hugo de Brito Machado, e assinala à responsabilidade do legisladoí

competente em realizar uma avaliação cuidadgsa 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 iSual instíumento legislativo usado

na criação do crédito pelo ente competente na circunstância específica' geralmente por

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

(in)disponibilidade de íenúncia, determinando, assim' os modos admis§íveis e o

intervalo temporal para a efetivação das concessôes A autora explica: Estabelecido que

o legislador seja detentor de uma prerrogativa de avaliação para estipulação de uma

prognose, uma lei de Íenúncia à receita de crédito tributário deve considerar as

diretÍizes da Sestão fiscal responsável apontadas no art 14 da Lei Complementar n 101'

de modo a positivá-las na moldura que apresenta para a atividade admini5trativa

subsequente. o qúantum para a renúncia de Íeceita é critério a ser considerado na

ponderação entre a5 concessôes intersubjetivas e materialização das finalidades públicas

da tributação para resolver (des)autorizar o ajuste3'

Prosseguindonestaesteiraumaquestãocostumaserdiscutida'gerando

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

caracteriza ou não a chamada "renúncia de receita", de que trata a Lei n'e 101, de 4 de maio de

20oo,conhecidacomoLeideResponsabilidadeFiscal.DispõeaLeideResponsabilidadeFiscal

acerca da chamada "renúncia de receita":

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou beneÍício de natureza tributária da

qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto

orçamentário-Íinanceiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois

r lnlú]o, Nadla. Transação Íributária: po5sibilidade de consenso na obrigação lmposta. PoÍto Ale8rê: Núria Fãbris, 2009

,.,:.,1..
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentária5 e a pelo menos uma

das seguintes condições:

I 'demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de

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

resultados fiscals orevistas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

ll - estaí acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput'

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas' ampliação da

base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição'

§ 1s A renún€ia compreende anistia, remissão, subsÍdio, credito presumido' concessão

de isenção em caráter não geral, alteração de alÍquota ou modificação de base de

cálculo que implique redução discÍiminada de tributos ou contribuições' e outros

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado'

§ 2c Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput

deste artigo decorrer da condição contida no inciso lt' o benefício só entrará em vigor

quando implementadas as medida5 referida5 no mencionado inciso

§ 3e O disposto neste artigo não se aplica:

| - às alteraçôes das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I' ll' lV e V do artigo 153

da Constituição, na forma do seu § 1e;

Il.aocancelamentodedebitocujomontantesejainferiorãodosrespectivoscustosde

cobranç4.

Nessa mesma linha de raciocínio a Constituição Federal' sobre a anistia

fiscal, já estabelecia o seguinte: o proieto de ]ei orçomentorio será ocomponhodo de

demonstrotivo regionolizado do efeito, sobre os receitos e despesos' decorrente de isenções'

anistios, remissões, subsídios e benefícios de noturezd financeira, tributário e creditícío lart'

165, § 6e).

Assim,emsetratandodeconcessãodealgumbenefíciofiscalque

acarretediminuiçãonareceitâ,ouseja,aenistia,aremissão'ocréditopresumido'aisenção

em caráter não geral, a alteração de alíquota de algum tributo ou a modificação da base de

cálculo,quetenhacomoimpactoadiminuiçãodareceitapública,deveráestaracompanhada

de estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar a sua
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuena MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes orçamentárias e

demonstrar que a renúncia atende a, pelo menos, uma das Seguintes condições: esteja

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e não afete as metas de resultados

fiscaisprevistasnoanexoprópriodaLeideDiretrizesorçamentárias,ouquesejacompensada

por meio do aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas' da ampliação da base

de cálculo, da majoração ou criação de tributo ou contribuição-

Dessa forma, em se tratando de uma benesse tributária aos

contribuintes, ter-se-ia uma especie de renúncia de receita, conforme preconiza o art' 14' §1e'

da Lei de Responsa bilidade Fiscal - LRF.

Assim,paraquesejaviávelelegítimaaconcessãodobenefíciotributário,

mister se faz, por força do dispositivo supramencionado, que esta renúncia seja considerada na

estimativadereceitadaleiorçamentária,naformadoart,14daLeideResponsabilidadeFiscal,

e que ela não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de

diretrlzes orçamentárias (inciso l) ou, ainda, estar acompanhada de medidas de compensação

de aumento de receita (inciso ll).

Todavia, como o presente Projeto de Lei' visa modificar Lei Municipal que

já foi estabelecida no corrente ano, presume-se que no Projeto de Lei que posteriormente

originou a Lei Municipal ne 7.g}4l2}7g, já tenha sido juntados documentos que apontam que

nãoocorrerárenúnciadereceita,ecomoaalteracãooretendidacomesteproietobusca

usta nte d ra de la men mod ar data o lo Refi verifica-se que

tal medida busca alcançar aqueles contribuintes que não puderam se adequar à legislação

atual, o que denota justamente que não se depara com a chamada "renúncia de receita"' pois

ao que se vislumbra da alteração legal, o executivo não conseguiu alcançar toda a gama de

contribuintes que pretendia com a legislação anterior'

I a
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (tei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

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 Município, como medida de exceção estabelecer

Programa de Recuperação Fiscal, criando condições especiais para quitação ou parcelamento

dos débitos

Por fim, necessário que os nobres Edis solicitem a estimativa de receita da

leiorçamentária,naformadoart.14daLeideResponsabilidadeFiscal,bemcomocomprovar

que de fato que o Refis não prejudicará as metas de resultados fiscais previstas no anexo

próprio da lei de diretrizes orçamentárias, caso tais documentos não tenham sido juntados nos

autos do Projeto de Lei que posteriormente originou a Lei Municipal ne 1'904l2OI9 ' que está

sendo alterada neste momento

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 a quem incumbe opinor

nõo tem o poder decisório sobre o motério que the é submetido' visto que coisas díversos são

opinor e decídir. (CARVALHO FlLHo, 2007, p' 134)'

É o pa recer.

1 l,

\"\Nkr-o
MICHET KAbbES

oAB/Mr 14.18s
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É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado,
que ..Altera a Lei n.o l.go4, a qual autoriza o Poder Executivo a reduzir os

juros e multas e a conceder parcelamentos de créditos tributários e dá outras
providências - Programa REFIS - 20L9".

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂUANA MUNICIPAL DE JACTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

COMIssÃo DE ONSTITUI CAO, JUS CA E RED cAo

PROJETO LEI N.O 39, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
PODER EXECUTIVO

RELATORIO

I-EXPosrcÃo DA MATÉ RIA EM E ME

II ONCLUSÕESDORELATOR

São as conclusões

VEREADOR C

Secretário da C

NANDO JORGE DE SOUZA
om rssao onstituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACTARA(MT)| 22 DE OUTUBRO DE 2019'

verifica-se que a matéria do Projeto de Lei ora analisado, tem por

objetivo a alteração da Lei do Programa REFIS 2019 com o intuito de conceder

maior prazo para o parcelamento das dívidas pelo contribuinte, podendo se

dar por até 24 meses.

Trata-se de medida minorar a grave crise econômica que nosso País

atravessa, já que, mesmo com a intensão de quitar seus débitos, o

contribuinte encontra diflculdades em parcelar num prazo reduzido.

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

constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, sendo a matéria oportuna

e convenlente a sua aprovação, devándo por tanto ser apreciada pelo Plenário.

Rua lu.ucê, 1301 - CentÍo - CEP 78820-000 - lâciara/MT - Fone

www.camarajaciara,mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 774, de 15 de outubro de 98)

coM ISSAO DE CO STITUI CAO, JU STICA REDAcAo

PROJETO LEI N.O 39, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
PODER EXECUTIVO

rrr - DEcrsÃo oa coMrssÃo

A comissão de constituição, Justiça e Redação, reunida nesta data infra,

após a apreciação Oo netàtOrío elaborádo pelo nobre Edil relator' passam à

votação:

Pela Ordem:

VOTOS;

Reitera o voto:

VEREADO DO JORGE DE SOUZA

Secretário da Co nstituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VERE D R LEO R RODRIGUES DE SOUZA

Vice-Presidente da C SSão de Constituição, Justiça e Redação

od
ARLES F

a tÍ

iY:JLpua4-

SALA DAS COMISSÕES
JACTARA(MT),22D8 OUTUBRO DE 2019.
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Deacordocomoartigol0TdoRegimentolnterno,ediantedadecisão
unânime da Comissão quun"to a ap.oraçáo do relatório apresentado, e após a

ãirirrrao e votação emite pARLCER FAvORÁvfl a matéria do presente

ESTADO DE MATO GROSSO

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

co rssÃo DE CO STITUIcÃo. JU STICA E REDACAO

PAREc R:

Projeto de Lei.

VEREADOR NDO JORGE DE SOUZA

Secretário da Co Constitui ção, Justiça e Redação

VEREADOR A R GUES DE SOUZA

Vice-Presidente da Comissão de nstituição, Justiça e Redação

nú rÃ.ãl:or - c"n.rà - cip ããzo-ooo - JaciaralMT - Fone: (66)3461-73s0 - Fax: (66)3461-7373 - Site

www.camarajaciara mt'gov.br

d
ARLES F

PROJETO LEI N.O 39, DE 30 DE SETEMBRO DE 2OI9.
PODER EXECUTIVO

SALA DAS COMISSõES
JACTARA(MT),22DE OUTUBRo DE 2019.
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