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DECRETO Nº 057/2017 
DE 27 DE JUNHO DE 2017 

 
 

Dispõe sobre a regulamentação do “Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS 2017, relativo aos débitos 
fiscais de Pessoas Físicas e Jurídicas para com o 

Fisco Municipal instituído através da Lei Municipal N° 
981/2017. 

 
JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais. 

 
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º. Com amparo na Lei Municipal n° 981 de 20 de 

Abril de 2017, fica regulamentada o “Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 
2017” a ser realizado neste Exercício de 2017, segundo as normas 

estabelecidas neste Regulamento. 
 

Título I 
Das Disposições Preliminares 

 

Art. 2º. A Campanha Promocional “REFIS 2017”, 
regulamentada neste Decreto, destina-se a promover a regularização das 

receitas municipais inscritas em dívida ativa do Município, decorrentes de débitos 
de pessoas físicas ou jurídicas, relativos às receitas municipais com vencimento 

até 31 de dezembro de 2016, decorrente de débitos de pessoas físicas ou 
jurídicas com sede ou não no Município, constituídos ou não, inscritos ou não em 

dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive 
os decorrentes de falta de recolhimento do imposto declarado ou retido. 

 

Título II 
Da Administração 

 

Art. 3º. A administração do “REFIS 2017” será exercida 

pela Secretaria de Finanças, a quem compete implementar os procedimentos 

necessários à Execução do Programa, observado o disposto neste Decreto 
regulamentar, notadamente: 

I –   expedir   atos   normativos   necessários   à   

execução    do Programa; 
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II - promover   a   integração   das   rotinas   e  

procedimentos necessários à execução do “REFIS 2017”, especialmente no que 
se refere aos sistemas informatizados dos órgãos envolvidos; 

 
III– receber e homologar as opções pelo “REFIS 2017”; 
 

IV -  excluir do programa os optantes que 
descumprirem suas condições. 

 

Título III 

Do Ingresso 
 

Art. 4.º O ingresso no “REFIS 2017” dar-se-á por opção 
do contribuinte ou responsável, pessoa física ou jurídica, a qual fará jus ao 
regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos de tributos 

municipais incluídos no Programa. 

§1°. O ingresso no “REFIS 2017”implica na inclusão da 

totalidade dos débitos vencidos até 31 de dezembro de 2016, em nome da 
pessoa física ou jurídica, inclusive os não constituídos e aqueles demandados 

judicialmente e com exigibilidade suspensa e que, por opção do contribuinte ou 
responsável, venham a permanecer nessa situação. 

§2°. Os débitos ainda não constituídos deverão ser 
confessados de forma irretratável e irrevogável. 

 
§3º. Na hipótese de crédito demandados judicialmente 

ou ainda com exigibilidade suspensa por força de decisão judicial, a inclusão no 

“REFIS 2017” dos respectivos débitos fica condicionada ao encerramento do 
feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação judicial, bem 

assim à renúncia do direito sobre os mesmos débitos e sobre o qual se funda a 
ação. 

 
 

Título IV 
Da Formalização 

 

Art. 5.º Para ingressar no Programa de Recuperação 

Fiscal – REFIS 2017, instituído pela Lei Municipal 981/2017, o contribuinte, ou 
responsável, deverá formalizar sua opção mediante utilização do “Termo de 

Opção ao REFIS 2017”, conforme modelo que integra este Decreto. 

§1º. O prazo para opção ao “REFIS 2017” será de 20 de 

abril à 29 de setembro de 2017.  

§2°. O Termo de opção ao “REFIS 2017” será:  
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a) preenchido e assinado no Setor de Tributos, localizado 

na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 940, Centro, no ato da realização do 

parcelamento para todas as pessoas físicas ou jurídicas que queiram denunciar 
débitos fiscais;  

b) firmado pela pessoa do contribuinte ou responsável 
pelo débito tributário, inclusive quando se tratar de substituto tributário, 

admitindo-se em qualquer caso a representação por intermédio de procuração, 
cujo instrumento deverá possuir firma reconhecida.  

§3°. Além das exigências contidas no parágrafo anterior, 

para a formalização do pedido de parcelamento o contribuinte ou responsável 
deverá apresentar no ato da adesão: 

a) cópia de seus documentos pessoais, RG e CPF, bem 

como documento que comprove sua residência; 

b) em se tratando de pessoa jurídica, o comprovante de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, bem como cópia 
do contrato social atualizado.  

 
Art. 6.° A opção pelo parcelamento, independente de 

sua homologação, implica: 
I – Início Imediato do pagamento dos débitos 

consolidados; 
II – Confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa 

aos débitos tributários nele incluídos; 

III – Após a confirmação da opção nos termos 
estabelecidos por esse Decreto, suspensão da exigibilidade dos débitos não 

ajuizados, ou, quando ajuizados, integralmente garantidos; 
IV – Submissão integral às normas e condições 

estabelecidas pelo Programa; 
V - a expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso 

administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos, 
relativamente aos créditos fiscais incluídos no pedido por opção do contribuinte 
ou responsável, bem assim a renúncia do direito sobre os mesmos débitos, em 

que se funda a ação judicial ou o pleito administrativo. 
§1°. Havendo procedimento judicial em que o Município 

figure como sujeito passivo, a comprovação do cumprimento da exigência do 
inciso “V”, dar-se-á com a juntada de certidão do pedido de desistência da ação 

e do pagamento das despesas judiciais respectivas, se for o caso. 
 §2°. Em se tratando de créditos fiscais inscritos, 

protestados e ajuizados, o optante do REFIS 2017 deve, igualmente, 
comprovar o protocolo do pedido de desistência irrevogável quanto aos 
recursos e embargos que houver apresentado no feito, e suportar as custas 

judiciais e honorários advocatícios dos processos protestados e ajuizados . 
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Título V 
Da Consolidação e Forma de Pagamento 

 
Art. 7.º A consolidação dos créditos alcançados pelo 

“REFIS 2017” abrangerá todos os débitos lançados ou denunciados 
espontaneamente pelo contribuinte ou responsável, inclusive os acréscimos 
legais relativos a taxa, multa, juros e atualização monetária e demais encargos 

previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores; os 
decorrentes de obrigações acessórias e os débitos em dívida ativa, mesmo que 

em cobrança judicial, que estejam vencidos até 31 de dezembro de 2016. 
Art. 8.º Será concedida remissão sobre os acréscimos 

legais relativos a taxas, multa e juros vigentes à época da ocorrência do fato 
gerador, além das obrigações acessórias, observadas as seguintes condições: 

I - Para quitação a vista, em parcela única o contribuinte 
será beneficiado com a exclusão de 100% (cem por cento) dos valores de juros e 
multas. 

II - Para quitação em até 03 (três) parcelas mensais o 
contribuinte será beneficiado com a exclusão de 80% (oitenta por cento) dos 

valores de juros e multas.  
III - Para quitação em até 06 (seis) parcelas mensais o 

contribuinte será beneficiado com a exclusão de 60% (sessenta por cento) dos 
valores de juros e multas.  

IV – Para quitação em até 09 (nove) parcelas mensais o 
contribuinte será beneficiado com a exclusão de 40% (quarenta por cento) dos 
valores de juros e multas. 

V – Para quitação em até 12 (doze) parcelas mensais o 
contribuinte será beneficiado com a exclusão de 20% (vinte por cento) dos 

valores de juros e multas. 
 

Art. 9º - O Parcelamento não poderá exceder 36 (trinta 
e seis) parcelas e o montante de cada parcela mensal não poderá ser inferior a 

22 (vinte e duas) Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM, para Pessoa 
Física, e, 44 (quarenta e quatro) Unidade Padrão Fiscal do Município – UPFM 
para Pessoa Jurídica. 

 
Art. 10º - As parcelas vencerão no último dia útil de 

cada mês, devendo a primeira ser paga no momento da formalização do 
parcelamento. 

 
Parágrafo Único: - Não produzirão efeitos o 

requerimento de adesão formulado sem o correspondente pagamento da parcela 
única ou da primeira parcela. 

 

Art. 11° - A falta de pagamento de qualquer parcela até 
a data do vencimento ensejará as penalidades previstas no Código Tributário 

Municipal, Lei Municipal nº 981/2017 e suas alterações posteriores. 
 



 
 

 
 
 

                                 AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº94 0 CENTRO – FONE (66) 3486-4400/ FAX (66) 3486 - 4401 
E-mail: gabinete@pedrapreta.mt.gov.br 

   

 
Título VI 

Da Homologação da Opção 
 

Art. 10°. A homologação da opção pelo “REFIS 2017” 
será efetivada pelo Departamento de Tributos, produzindo efeitos a partir da 
data da formalização da opção.  

§1°. A adesão ao “REFIS 2017” implica na manutenção 
das garantias eventualmente prestadas nas ações de execução fiscal, as quais 

serão mantidas até integral quitação do parcelamento.  
§2°. A apresentação do Termo de Opção ao “REFIS 2017” 

pelo contribuinte ou responsável, cumprindo com as exigências legais, implicará 
na suspensão do processo de execução fiscal e a suspensão da exigibilidade dos 

débitos abrangidos pelo Programa, assegurando a expedição de certidão positiva 
com efeito de negativa.  

§3°. O indeferimento da opção pelo “REFIS 2017” pelo 

não cumprimento de alguma das condições e requisitos dispostos na Lei 
Municipal n° 981/2017 e neste Decreto, bem como a exclusão por qualquer dos 

motivos aludidos no art. 11   deste Decreto, implicará no imediato 
prosseguimento da execução fiscal.  

 
TÍTULO VII 

DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA 
 
Art. 11°. O contribuinte ou responsável optante pelo 

“REFIS 2017” será dele excluído, mediante ato da Secretaria Municipal de 
Finanças, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

I - inobservância de qualquer das exigências 
estabelecidas na Lei Municipal 981/2017 e neste Decreto;  

II – decretação de falência ou extinção, pela liquidação,  
da pessoa jurídica;  

III - Inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias após 
o vencimento da parcela. 

 

Art. 12°. O contribuinte ou responsável deverá ser 
notificado da decisão que o excluiu do “REFIS 2017”.  

§1º. A notificação far-se-á:  
I – de regra, via postal, com aviso de recebimento;  

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 
que o contribuinte ou responsável se encontrar, por edital, afixado no quadro de 

avisos da Prefeitura Municipal. 
§2º. A notificação via postal consuma-se com a simples 

entrega regular no endereço do contribuinte ou responsável.  

 
Art. 13°. A exclusão do contribuinte ou responsável do 

REFIS XI acarretará o restabelecimento das condições originais do crédito, com 
todos os encargos, ensejando ainda a inscrição do saldo remanescente em 
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Dívida Ativa, se o crédito não estiver ali inscrito; a propositura da execução, 
caso já esteja ali inscrito; ou o prosseguimento da execução, na hipótese de se 

encontrar ajuizado.  
§5º. O valor das parcelas quitadas até a exclusão do 

REFIS XI será utilizado para amortização da dívida, considerando-se as datas 
dos respectivos pagamentos. 

 

Art. 14°. Realizada a exclusão, por qualquer dos 
motivos supra esta produzirá seus efeitos 30 (trinta) dias após a data de 

cientificação do contribuinte ou responsável, prazo em que poderá regularizar 
sua situação perante a Fazenda Municipal, ou no mesmo prazo, ofertar recurso, 

sem efeito suspensivo para o Comitê Gestor, de cuja decisão não caberá 
recurso. 

 
TÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 15°. A fruição dos benefícios de que trata este 

regulamento não autoriza a restituição e nem a compensação de importâncias 
já pagas a qualquer título recolhidas anteriormente à sua publicação.  

 
Art. 16°. Os créditos fiscais parcelados mediante os 

benefícios constante deste Decreto não podem ser objeto de novo 
parcelamento.  

 

Art. 17°. Nos casos de sucessão ou incorporação, os 
sucessores e incorporadores assumem os débitos referentes ao “REFIS 2017”. 

 
Art. 18°. Fica a Secretaria Municipal de Finanças 

autorizada a emitir normas necessárias ao cumprimento do estabelecido neste 
regulamento e regular suas omissões e imprecisões. 

 
Art. 19.° Esse decreto entra em vigor na data da sua 

publicação.                                            

 
                             Publique-se.  Registre-se.  Cumpra-se. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT. 

AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2017. 
 

 
JUVENAL PEREIRA BRITO 

                                                      Prefeito 

 
Registrada nesta Secretaria e 

Publicada no Diário Oficial. 
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ANEXO I 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT 

TERMO DE OPÇÃO – REFIS XI 

 
Eu,   

  (Requerente), portador (a) da Cédula de Identidade RG 
n.º  ___  ,     inscrito     (a)     no     CPF/MF     sob     o  n.º 
 ,      residente      e      domiciliado      (a)      na  
 ,    n.º  , Bairro _________________ , em Pedra 
Preta-MT, venho    por meio deste,      requerer      a      inclusão      dos      débitos      
relativos      à      inscrição  municipal_____________________     no   Programa   
de Recuperação Fiscal – Refis 2017, nos termos da Lei Municipal 981/2017, e declaro 
estar ciente das normas e condições impostas pela referida legislação e de que o 
pedido importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados e 
configura confissão extrajudicial. 

 

Pedra Preta-MT, __de  de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
REQUERENTE 

 
 

 
Fone: 

 


