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Acrescenta  dispositivos  a  Lei  nº  10.579,  que
dispõe sobre o Programa de Recuperação de
Créditos  do  Estado  de  Mato  Grosso  –
REGULARIZE, de 07 de agosto de 2017, e dá
outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        

Art. 1º Acrescenta o art. 8º-A a Lei n° 10.579, de 07 de agosto de 2017, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

                “Art. 8º-A - Os créditos relativos à Taxa de Regulação, Fiscalização e Controle (TRFC), cujo fato
gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2015, assim como os créditos não tributários decorrentes de
penalidades e multas administrativas contratuais aplicadas pela Agência de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) até 31 de dezembro de 2015, inscritos ou não
em dívida ativa, quando a devedora for microempresa ou empresa de pequeno porte, podem ser liquidados
mediantes as seguintes formas:

          I - em parcela única, com redução de 95% (noventa e cinco por cento) incidente sobre o valor total dos
juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

          II - em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas com redução de 90% (noventa por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

          III - em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas com redução de 75% (setenta e cinco por
cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

         IV - em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas com redução de 50% (cinquenta por
cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

        V - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas com redução de 40% (quarenta por cento)
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incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

       VI - em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas com redução de 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente.”

       Art.2º Acrescenta o art. 9º-A a Lei n° 10.579, de 07 de agosto de 2017, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

             “Art. 9º-A Os créditos não tributários decorrentes de penalidade aplicadas até o dia 31 de dezembro
de 2015 pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), inscritos ou não em
dívida ativa, podem ser liquidados mediante as seguintes formas:

         I - em parcela única, com redução de 95% (noventa e cinco por cento) incidente sobre o valor total dos
juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

         II - em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas com redução de 90% (noventa por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

        III - em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas com redução de 75% (setenta e cinco por
cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

        IV - em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas com redução de 50% (cinquenta por
cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

       V - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas com redução de 40% (quarenta por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

        VI - em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas com redução de 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente."

        Art. 3º Acrescenta o art. 10º-A a Lei n° 10.579, de 07 de agosto de 2017, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

           “Art. 10-A. Os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela
Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), desde que julgados em 1ª ou 2ª
instância administrativa, até 31 de dezembro de 2015, inscritos ou não em dívida ativa, podem ser liquidados
mediante uma das seguintes formas:

         I - em parcela única, com redução de 95% (noventa e cinco por cento) incidente sobre o valor total dos
juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

         II - em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas com redução de 90% (noventa por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

         III - em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas com redução de 75% (setenta e cinco por
cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

         IV - em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas com redução de 50% (cinquenta por
cento) incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

       V - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas com redução de 40% (quarenta por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

       VI - em até 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas com redução de 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor total de juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente."

 Art. 4º  O Poder Executivo do Estado de Mato Grosso regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa)
dias.
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             Paragrafo único - O decreto regulamentar disporá sobre o prazo máximo para que o interessado
formalize sua opção pelo pagamento à vista ou mediante parcelamento, nos termos da Lei.”

    Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

               A presente Propositura de Lei visa assegurar o tratamento benéfico e diferenciado para as
microempresas e empresas de pequeno porte conforme assegurado nos artigos 170, IX e 179 da
Constituição Federal, bem como na Lei Complementar Nacional 123/06.

         Portanto, estabelecido benefícios para as médias e grandes empresas decorrente do Programa de
Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REGULARIZE, impende então alterar a Lei 10.580 de
07/08/2017 para que sejam também contemplados os pequenos empreendimentos.

                Assim, peço apoio aos Nobres Colegas Deputados para aprovação do referido projeto de lei.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Julho de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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