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LEI COMPLEMENTAR N.º 021 
DE 31 DE AGOSTO DE 2011. 

 

 

 

“Reedita o Programa de Recuperação Fiscal do 

Município de Novo Mundo – PROREFIS e dá 

outras providências.” 

 

 

O Prefeito Municipal de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, Sr. Jose HELIO 

Ribeiro da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica reeditado o “Programa de Recuperação Fiscal do Município de Novo 

Mundo – PROREFIS” destinado a promover a regularização de créditos tributários do 

Município, constituídos ou não em dívida ativa, com exigibilidades suspensas ou não. 

 

§ 1º. No caso de ocorrer transferência do imóvel por venda, o parcelamento não 

poderá ser transferido para o comprador, devendo ser quitado integralmente no ato da 

transferência. 

 

Art. 2º. Os créditos citados no artigo anterior poderão ser pagos com o valor do 

principal corrigido, com redução de multas e juros de mora, de acordo com a seguinte tabela: 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

 
PERCENTUAL DE 

REDUÇÃO 

Juros Multa 

À vista 100 % 100 % 

Em até 02 parcelas 90% 90% 

Em até 03 parcelas 80% 80% 

Em até 04 parcelas 70% 70% 

Em até 05 parcelas 60% 60% 

Em até 06 parcelas 50% 50% 

 

Art. 3º. O valor da parcela não poderá ser inferior a R$30,00 (trinta reais). 

 

Parágrafo Único. Incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da 

parcela paga em atraso. 

 

 Art. 4º. As parcelas citadas no Art. 2º terão seu vencimento mensalmente. 
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 Parágrafo Único. O dia do vencimento da parcela ficará a escolha do contribuinte, 

com exceção da primeira que será quitada no ato do parcelamento.  

 

Art. 5º. O pedido de parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte ou seu 

representante legal, através de formulário disponível no setor de tributos da prefeitura, onde 

deverá constar, obrigatoriamente, o nome do contribuinte, endereço, cópia do CPF e RG. 

 

Art. 6º. Deferido o pedido, no momento da assinatura do Termo de Acordo de 

Parcelamento, o contribuinte deverá quitar a primeira parcela do débito financiado à vista. 

 

Art. 7º. O indeferimento do pedido de parcelamento será comunicado ao contribuinte 

pessoalmente ou através de Aviso de Recebimento (AR), no endereço indicado pelo 

contribuinte por ocasião do pedido. 

 

Art. 8°. O não comparecimento do contribuinte, em até 30 (trinta) dias após o pedido 

de parcelamento, ensejará na sua renúncia ao pedido. 

 

Art. 9º. Acarretará rescisão automática do parcelamento a falta de pagamento de 03 

(três) parcelas consecutivas, ensejando o vencimento antecipado das parcelas vincendas. 

 

Parágrafo único. No caso de rescisão, serão acrescidos à dívida, os valores 

descontados de multa e os valores referentes aos juros não cobrados. 

 

Art. 10º.  A adesão ao PROREFIS implica: 

 

I – na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais; 

II - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. 

 

Art. 11º. O prazo para adesão ao PROREFIS encerra-se em 31 de Agosto de 2011, 

ficando autorizada sua prorrogação, por decreto, até 30 de dezembro de 2011, sendo que aos 

valores devidos deverão ser aplicados os índices de correção monetária do exercício de 2011, 

nos termos da Lei Complementar Municipal Nº 003, de 28 de dezembro de 2001. 

 

Art. 12º. A partir de 1º de janeiro de 2012, com o encerramento da campanha, o Poder 

Executivo deverá tomar as providências, quanto aos débitos remanescentes. 

 

§ 1°. Os débitos vencidos a partir de janeiro de 2012 terão o prazo máximo de 12 

(doze) meses após o vencimento para o encaminhamento para a cobrança judicial. 

 

§ 2°. O Poder Executivo efetuará o monitoramento da dívida fiscal, caso a caso, 

ajuizando sua execução no mínimo 60 (sessenta) dias antes de expirar o respectivo prazo de 

prescrição. 

 

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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Gabinete do Prefeito, aos 31 de Agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 


