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“Um governo de todos, para fazer mais” – ADM 2017 - 2020 

LEI MUNICIPAL N. 1.015, DE 28 DE MARÇO DE 2019. 

 

Altera a redação do § 1° do art. 1º e do § 1° do art. 2º da Lei Municipal nº 

978, de 12 de abril de 2018 (Programa de Recuperação Fiscal do 

Município de Mutum - REFIS) e dá outras providências. 

 

  O POVO DO MUNICÍPIO DE MUTUM, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, João Batista Marçal Teixeira, 

PREFEITO MUNICIPAL, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art. 1º O § 1° do art. 1º da Lei Municipal nº 978, de 12 de abril de 2018, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 1º. O programa ora instituído abrange os débitos originários dos tributos 

especificados no artigo anterior, cujo fato gerador tenha ocorrido entre o 

ano de 2014 até 31 de dezembro de 2018, inscritos ou não em dívida ativa, 

ajuizados ou a ajuizar. NR.” 

 

Art. 2º. O § 1° do art. 2º da Lei Municipal nº 978, de 12 de abril de 2018, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 1º. A opção deverá ser formalizada até 31 de dezembro de 2019, através 

do “Termo de Adesão ao REFIS”, conforme escala a ser elaborada por 

atividades econômicas (pessoa jurídica) e por contribuinte (pessoa física), 

objetivando a agilização do processo de opção pelo programa. NR.” 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na da data da sua publicação retroagindo seus 

efeitos ao dia 02 de janeiro de 2019. 

 

Prefeitura Municipal de Mutum, aos 28 de março de 2019. 

 

JOÃO BATISTA MARÇAL TEIXEIRA 

Prefeito Municipal 

 


