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Primeiro dia de Mutirão de 
Conciliação Fiscal tem grande procura

O Mutirão de Conciliação que acontece no Centro Cultural vai das 7h às 11h e das 13h às 19h

das 7h às 11h e das 13h 
às 19h. Tendo iniciado 
nesta segunda-feira, 06, 
a ação vai encerrar sex-
ta-feira, 10, oferecendo 
até 100% de desconto 
sobre juros e multas dos 
valores dos débitos exis-
tentes. De acordo com o 
texto da Lei Ordinária 

número 4.858 de 17 de 
outubro desse ano, que 
dispõe sobre a transação 
e o parcelamento de dé-
bitos no mutirão da con-
ciliação desse ano, assi-
nado pelo Prefeito Fábio 
Junqueira, para paga-
mento parcelado em até 
três meses é oferecido 

70% de desconto sobre 
juros e multas, e de qua-
tro a seis meses, descon-
to de 50% sobre juros e 
multas, além de 100% de 
descontos sobre juros e 
multas para quem optar 
por pagar o valor devido 
à vista.

>> Diego Soares –
 Assessoria de Imprensa

O primeiro dia de rea-
lização do Mutirão de 
Conciliação Fiscal em 
Tangará da Serra atingiu 
grande procura por par-
te da população local. O 
evento que é realizado 
através de uma parceria 
entre a Prefeitura, o Cen-
tro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) e o Poder Judi-
ciário está acontecendo 
na Biblioteca do Centro 
Cultural Pedro Alberto 
Tayano Filho.

“A procura foi relevan-
te. Importante destacar 
que estamos recebendo 
uma demanda importan-
te de negociações de dé-
bitos dos munícipes com 
a Prefeitura. Essa inicia-
tiva tem por objetivo fa-
cilitar a vida do cidadão, 
oferecendo condições 
para negociação de dé-
bitos com descontos vo-
lumosos sobre os juros e 
multas”, salientou a Pro-
curadora Geral do Mu-
nicípio, Cristina Lucena 
Pereira Dias.

    O Mutirão de Con-
ciliação que acontece 
no Centro Cultural vai 

MT arrecada R$ 622 mi em 
renegociações com contribuintes

O prazo para adesão 
ao Programa de Recu-
peração de Créditos do 
Estado de Mato Grosso 
(Refis) termina na sex-
ta-feira, 10, e esta é a 
última oportunidade 
para renegociar dívidas 
junto ao fisco estadual, 
uma vez que o Executi-
vo não trabalha com a 
possibilidade de mais 
uma prorrogação. Ao 
fazer a adesão, o con-
tribuinte tem a opção 
de pagamento à vista 
ou parcelado, com re-
dução de até 100% nas 
multas e juros.

Lançado pelo Exe-
cutivo em setembro de 
2016 para incrementar 
a arrecadação e, ao mes-
mo tempo, oferecer be-
nefícios aos contribuin-
tes, o Refis é destinado 
àqueles que possuem 
débitos gerados até 31 
de dezembro de 2015. 
O Programa abrange dí-
vidas de ICMS (Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços), 
IPVA (Imposto sobre 

Propriedade de Veícu-
lo Automotor) e ITCD 
(Imposto sobre Trans-
missão “Causa Mortis” 
e Doação) com ou sem 
Funeds.

Os benefícios ofe-
recidos no Refis  tam-
bém são aplicados aos 
fundos registrados no 
sistema da Sefaz, sen-
do eles constituídos ou 
não, inscritos ou não 
em dívida ativa e ajui-
zados ou não.

No decorrer dos 13 
meses de vigência do 
Programa de Recupe-
ração de Créditos, o 
Governo arrecadou R$ 
622,05 milhões, com 
arrecadação média de 
R$ 47,85 milhões por 
mês. Do total arrecada-
do, R$ 599,18 milhões 
são referentes a débi-
tos do Sistema Conta 
Corrente e R$ 22,86 
milhões referentes ao 
IPVA. Ao todo 24.368 
contribuintes aderiram 
ao programa, gerando 
mais de 30 mil contra-
tos.
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