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E ES DDT=LEI ORDINÁRIA Nº 5.669, DE 03 DE MARÇO DE 2022,

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL APROMOVER O PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃOTRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta eeu sanciono a seguinte Lei: 7

Capítulo |
Disposições Preliminares

Art. 1º Fica o Chefe do Podér Executivo Municipal autorizado a promover oPrograma Especial de Regularização Tributária, concedendo desconto no percentual

8 1º Poderão aderir ao PERT pessoas físicas e jurídicas, de direito públicoou privado.

8 2º O. PERT abrange os débitos de natureza tributária e não tributáriainscrita em dívida ativa, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ouativos, em discussão administrativa ou judicial, a critério do sujeito passivo da obrigaçãotributária, bem como, da verba honorária da Procuradoria Geral do Município, pertinente asexecuções fiscais ajuizadas.

previstos.

Capítulo |
Da Competência

Art. 2ºA gestão do Programa PERT compete:
[- À Procuradoria-Geral! -do-Município - PGM, relativamente aos créditostributários ou não tributários que estiverem sob sua gestão, quais sejam, os débitos emprocesso de execução fiscal, bem como, 'os seus acessórios, quais são, os honoráriosadvocatícios. :

= À Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, relativamente aos créditostributários que estiverem sob a sua gestão, quais sejam, os débitos que não estiverem emprocesso de execução fiscal. )

| Capítulo III
Da Adesãoao PERTOAvenida Brasil. n.º 2.351-N, Jardim Europa - CEP: 78306 - 000 -Tangará da Serra - Mato Grosso
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“MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRAi

GABINETE DO PREFEITOE www. tangaradaserra mt.gov.br- E-mail: aatal(tangaradaserra mt.gov.brTE (0xx65) 3311 — 4801 e 3311-4800EESCb) Desconto de 70% (setenta por cento) incidente sobre o valor total dapenalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória, na mesma proporção osencargos da sua inadimplência.

IV — pagamento em até 36 (trinta-e seis) parcelas mensais e sucessivas:a) Desconto de 70% (setenta por cento) incidente sobre o total dos juros, damulta moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento deobrigação principal;
b) Desconto de 60% (sessenta por cento) incidente sobre o valor total dapenalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória, na mesma proporção osencargos da sua inadimplência.

V - pagamento em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas:S3O Desconto de 60% (sessenta por cento) incidente sobre o total dosjuros, da multa moratória e da penalidade decorrente do descumprimento e/ouinadimplemento de obrigação principal:
: ouab) Desconto de 50% (cinguenta: por cento) incidente sobre o valor total dapenalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória, na mesma proporção osencargos da sua inadimplência. .,.Re aVI - pagamento. em.até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas:a) Desconto de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o total dos juros,da multa moratória e da Penalidade decorrente do descumprimento e/ou inadimplemento deobrigação principal: Se usb) Desconto de 40% (quarenta por cento) incidente sobre o valor total dapenalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória, na mesma proporção osencargos da sua inadimplência.

$1º Incluem-se nas disposições deste artigo, os créditos tributários e nãotributário objeto de denúncia espontânea.

$2º O pagamento daverba honorária nos processos judiciais, conforme pre-coniza o Código Tributário Municipal, deverá ser realizado em cota única junto à primeira par-cela da negociação.

$3º Os honorários sucumbenciais serão Calculados na ordem de 10% sobreO proveito econômico obtido pelo Poder Público na negociação obtida.
Art. 5º A falta do pagamento de que trata o art. 4º desta lei implicará aexclusão do devedor do PERT e o restabelecimento da cobrança dos débitos remanescentes.
Ar. 6º O valor minimo de cada prestação mensal dos parcelamentosprevistos nos art. 4º deste diploma legal será de:

|— 01 (uma) Unidade Fiscal Municipal — UFM, ou seja, R$ 50,86 (cinquentareais e oitenta e seis centavos), quando o devedor for pessoa física;
Il — 02 (duas) Unidade Fiscal Municipal — UFM, ou seja, R$ 101,72 (cento eum reais e setenta e dois centavos), quando o devedor for pessoa jurídica.
Art. 7º Para incluir no PERT débitos que se encontrem em discussãoadministrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou-
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e Cmli - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem

HI - a constatação, pela SEFAZ ou pela PGM, de qualquer ato tendente aoesvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento doparcelamento;
É É

$ 1º Na hipótese de exclusão do devedor do PERT, os valores liquidadoscom os créditos de que trata os art. 4º desta Lei serão restabelecidos em cobrança e:
| - será efetuada a-apuração do valor original do débito, com a incidência dosacréscimos legais, até a data da rescisão; e .

Il - serão deduzidas do valor referido -no inciso | deste parágrafo as parcelaspagas em espécie, com acréscimos legais até a data da rescisão.
S$ 2º As parcelas pagas com até trinta dias de atraso não configurarãoinadimplência para os fins dos incisos | e Ildocaput deste artigo.
Art. 11. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o PERT noperíodo compreendido entre 04 (quairo) de abril de 2022 a 31 (trinta e um) de agosto de 2022.
Art. 12 Não será aplicado a'Lei-nº 4.977 de 06 de junho de 2018, no PERTdo exercício de 2022. o RR
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aosquatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 45º Aniversário deEmancipação Político-Administrativa.

Var —

ArieizodaGuia efiruzSecretário M wicipal de Administração
Registrado na Secretaria Municipalpu e publicado por afixação em lugar de costume na data supra
e disponibilizado no site: www. tangaradaserra. mt. gov.br;
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