
§ 1º - O recolhimento espontâneo, feito fora do prazo regulamentar, sujei-
tará o contribuinte aos seguintes acréscimos:

I - multa de mora de 2%(dois por cento) sobre o valor do crédito devido
e não pago, ou pago a menor, atualizado monetariamente, a partir do dia
imediatamente seguinte ao de seu vencimento;

II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor
do crédito devido e não pago, ou pago a menor, atualizado monetariamen-
te, a partir do dia imediatamente seguinte ao de seu vencimento, conside-
rado como mês completo qualquer fração dele.”

Não obstante, a Lei Complementar Municipal nº 4.354/2018, art. 10, es-
tabelece que para fazer cessar a multa e juros incidentes sobre o crédito
tributário (refere-se ao artigo 248 do CTM) o contribuinte deve fazer o de-
pósito administrativo da importância questionada.

“Art. 10. O sujeito passivo poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a
aplicação dos acréscimos de mora e de atualização monetária, desde que
efetue o depósito administrativo da importância questionada, em conta de-
signada pela Superintendência de Receita.

§ 1º Na hipótese de depósito parcial, os acréscimos incidirão sobre as par-
celas não depositadas.

§ 2º As quantias depositadas serão corrigidas monetariamente, de acordo
com os índices oficiais adotados para atualização dos débitos tributários.

§ 3º A atualização monetária cessará no mês da regular intimação do inte-
ressado para receber a importância a ser restituída.

§ 4º Providos a impugnação ou o recurso e após o encerramento da ins-
tância administrativa, a quantia depositada será devolvida ao contribuinte,
na hipótese da impossibilidade de compensação tributária, na forma da le-
gislação aplicável.”

Destarte, diante da falta de depósito, conforme explanado, aplicar-se-á ao
crédito tributário ora impugnado a incidência de multa de 2%(dois por cen-
to) e juros de 1%(um por cento) ao mês.

O valor para pagamento na data de 30/09/2021, considerando juros e mul-
ta até a data citada, perfazia o montante de R$ 550.248,73 (quinhentos de
cinquenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos).

Atinente ao questionamento quanto ao benefício para pagamento tempes-
tivo, A norma vigente do Programa de Recuperação Fiscal é a Lei Com-
plementar n° 4.676/2021, onde em seu art. 3º, esclarece que o benefício
fiscal alcança apenas créditos tributários cujo fato gerador tenha ocorrido
até 31 de dezembro de 2020.

“Art. 3º Fica mantido o Programa de Recuperação Fiscal do município de
Várzea Grande, para o exercício 2021, destinado a promover a regulariza-
ção de créditos tributários municipais, cujo o fato gerador tenha ocorrido
até 31 de dezembro de 2020.”

A taxa, ora discutida, não possui benefício fiscal instituído em lei, haja vista
o fato gerador ter ocorrido no mês de janeiro de 2021.

Ressalta-se que a Lei que consta no Termo de Intimação encaminhado ao
contribuinte é a Lei n° 4.566/2019, esta trata das mesmas condições de
parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal da Lei atual n° 4.676/
2020, a única diferença é que aquela incluía apenas os créditos cujo fa-
to gerador tivesse ocorrido até 31 de dezembro de 2019. Assim, deve-se
desconsiderar a Lei n° 4.566/2019 pelo fato da norma vigente ser a Lei
Complementar n° 4.676/2020.

Ante o exposto, nego provimento para manter os lançamentos do Alvará
referente ao ano 2021, inerente ao imóvel sito à Avenida Governador João
Ponde de Arruda, Jd. Aeroporto, s/nº (Aeroporto Internacional Marechal
Rondon), no município de Várzea Grande/MT.

Várzea Grande, 27 de outubro de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Relator Conselheiro

RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº. 16/2021

Processo nº 769720/2021. Objeto: aquisição 123 (cento e vinte e três)
Mesas interativa com tela sensível ao toque, digital, interativa e multidis-
ciplinar, com ecossistema de atividades digitais, juntamente com o forne-
cimento de licenças de uso perpétuas dos softwares plataforma Playtable
S2 de jogos educacionais, compatíveis com mesa Tablet Play Move S2 em
conformidade com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e as dire-
trizes municipais curriculares da Educação Básica para atender as neces-
sidades da Rede Municipal de Ensino de Várzea Grande /MT, com o va-
lor global de R$ 2.324.700,00 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil
setecentos reais), sendo o valor unitário de R$ 18.900,00 (dezoito mil no-
vecentos reais), para 123 unidades de mesas interativa. Vigência 12 (do-
ze) meses, a partir da data de sua assinatura. Documento está disponível
no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. Várzea Grande-MT, 25 de novem-
bro de 2021. Silvio Aparecido Fidelis- Secretário Municipal de Educa-
ção, Esporte e Lazer.

PAUTA DE JULGAMENTO DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS – 15/12/2021

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, com base no
art. 37, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018, faz saber que
a 34ª Sessão Ordinária será realizada dia 15/12/2021, às 09h00min, na
Secretaria de Gestão Fazendária, sala de reunião, com a seguinte pauta:

1 – Processo CMRF n° 92–A c de Almeida & Cia Ltda (gespro 722016/21)
x Fisco Municipal – Alvará – Conselheira RelatoraMilva Alessandra Cava-
lheiro;

2 – Processo CMRF n° 96–Selprom Tecnologia Ltda – Epp (gespro
748441/21) x Fisco Municipal – ISSQN – Conselheira RelatoraAdriana
Schlitter;

Nos termos da PORTARIA Nº 03/CMRF/2020:

a) o pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio do
correio eletrônico conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2
(dois) dias úteis antes do início da sessão de julgamento, especificando o
número do processo, data do julgamento, o requerente e o número do seu
telefone;

b) o envio de memorial poderá ser realizado por meio do correio eletrônico
conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2 (dois) dias úteis an-
tes do início da sessão de julgamento, especificando o número do proces-
so, data do julgamento e o requerente.

Várzea Grande; 26 de novembrode 2021.

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Processo CRF/VG n. 52 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Ener-
gia S.A x Fisco Municipal (Gespro 453473/17; 549820/18 e 539782/18)
– IPTU – Recurso Voluntário)

Certifico e dou fé que do acordão de fls. 646/647, publicado no Jornal Ofi-
cial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 28/09/2021,
com intimação às partes do seu teor, nos termos do Termo de Intimação
de Decisão de fls. 39/41 (Gespro 549820/18), até a presente data não
foi interposto qualquer embargo de declaração, previsto no art. 42 da Lei
Complementar Municipal n. 4.354/2018, de acordo com consulta no siste-
ma Gespro, tendo transitado em julgado em 13/10/2021.
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