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Dispõe  sobre  a  suspensão  da  rescisão  do
parcelamento ou perda do benefício do Refis,
aos  contribuintes  que  não  quitarem  suas
parcelas  enquanto  perdurar  o  Estado  de
calamidade  pública  em  Mato  Grosso.

        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 Fica suspenso a rescisão do parcelamento ou perda do benefício do Refis, aos contribuintes que
aderiram ao Programa e que não quitarem suas parcelas enquanto perdurar o Estado de calamidade pública
em Mato Grosso.

     Parágrafo único  O prazo para pagamento das parcelas não quitadas no período será definido pelo órgão
responsável do Programa.

      Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26 de março de 2020.

JUSTIFICATIVA

Os efeitos da pandemia do Coronavírus vão impactar diretamente a economia do país, e Mato Grosso
necessita tomar medidas que possam minimizar esses efeitos

        A suspensão da rescisão ou perda benefício do Refis, aos contribuintes que aderiram ao Programa e que
não quitarem suas parcelas enquanto perdurar o Estado de calamidade pública em Mato Grosso é uma das
ações necessárias, é uma medida para dar folego às empresas e evitar que ocorram fechamentos e demissões
em massa de trabalhadores.

       A nível federal  essa medida já foi tomada. Os contribuintes que negociaram seus débitos com a União
através de programas de parcelamentos especiais, mais conhecidos como Refis, estão tendo um alívio
financeiro durante a pandemia do coronavírus. É que esses débitos foram contemplados pela portaria nº 103 do
Ministério da Economia que suspendeu pelos próximos 90 dias os atos de cobrança das dívidas da União.
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       De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que é a responsável por essa cobrança,
os contribuintes que aderiram ao Refis vão continuar recebendo as parcelas da negociação. Porém, não serão
excluídos do programa caso não efetuem o pagamento dessas prestações nos próximos três meses, isto é, no
período mais crítico da pandemia do coronavírus. 

        Os contribuintes em dificuldades financeiras que não tiverem meios para quitar as parcelas neste momento
poderão quitá-las posteriormente, sem risco de rescisão do parcelamento ou perda dos benefícios. Não é o
pagamento das parcelas que está suspenso, mas sim a rescisão de parcelamentos por motivo de inadimplência.
O contribuinte vai ficar inadimplente, mas não será excluído [do Refis] por 90 dias.

     Procurando implantar esse beneficio a nível estadual, apresentamos a presente propositura para qual           
    solicitamos o apoio dos Nobres Pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Abril de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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