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Autoriza  o  Poder  Executivo  a  suspender  e
prorrogar  os  prazos  que  especi f ica ,
estabelecidos na legislação tributária estadual,
enquanto durar o estado de calamidade pública
em  decorrência  da  pandemia  de  Covid-19,
causada  pelo  coronavírus.

        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 o Poder Executivo autorizado a suspender os prazos estabelecidos para o sujeito passivo ou
para o interessado no âmbito dos processos e dos procedimentos tributários administrativos, nos termos de
regulamento, enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19,
causada pelo coronavírus.

      Parágrafo único  No período em que estiverem suspensos os prazos processuais no âmbito do
contencioso administrativo tributário do Estado, não serão realizadas sessões de julgamento pelo Conselho
de Contribuintes do Estado de Mato Grosso.

     Art. 2º  Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar os prazos estabelecidos na legislação tributária
estadual para o cumprimento de obrigação acessória pelo sujeito passivo, nos termos de regulamento,
enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo
coronavírus.

      Parágrafo único  A prorrogação de que trata este artigo aplica-se também aos prazos já vencidos, desde
que o encerramento do prazo tenha ocorrido durante a situação de emergência ou o estado de calamidade
pública em decorrência da pandemia de Covid-19.

      Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

         Apresento a presente propositura que autoriza o Poder Executivo a suspender e prorrogar prazos que
especifica, estabelecidos na legislação tributária estadual, enquanto durar a situação de emergência ou de
calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).

          Diante da pandemia do Coronavírus – COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em
11 de março de 2020, os Poderes e órgãos do Estado vêm adotando diversas medidas emergenciais para a
redução da velocidade de expansão da pandemia e para o enfrentamento das graves consequências dela
decorrentes. Nesse sentido, as ações do Estado têm como foco preservar a vida, a saúde, a assistência e,
no caso específico desta proposição, zelar pela segurança jurídica e adequada tramitação dos processos e
procedimentos administrativos de natureza tributária, de maneira a resguardar, aos cidadãos e às pessoas
jurídicas, bem como assegurar à Administração o exercício regular e efetivo de suas prerrogativas materiais
e processuais na tutela do interesse público.

        Nesse contexto excepcional, o Estado, mediante a conjugação de esforços de todos os Poderes e
órgãos, vem implementando marco regulatório, institucional, decisório, administrativo e fiscal capaz de lhe
oferecer instrumentalidade necessária e urgente em matéria de elaboração, execução e avaliação de
políticas públicas relacionadas à pandemia.

     Sob essa diretriz, a proposta de lei que ora apresento visa preservar o exercício das garantias
processuais fundamentais, seja em favor dos cidadãos, das pessoas jurídicas ou da Administração, em
matéria relacionada à suspensão e prorrogação de prazos em processos e procedimentos administrativos
tributários do Estado.

       Assim, diante do cenário crítico que o Estado e o país enfrentam, o apoio de todos os nobres Deputados
e Deputada que compõem esta Casa Legislativa é essencial para que Mato Grosso tenha condições de
responder, a contento, às necessidades e urgências do cotidiano da sociedade, em ambiente de grave crise
em saúde pública.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Abril de 2020

 

Dr. João
Deputado Estadual
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