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LEG-

Vereador Matheus Moreno

EMENDA AO
PROJETODELEI
089/2021

EMENTA: |

ALTERA, POR MEIO DE EMENDA ADITIVA AO
PROJETO DE LEI 089/2021 (LDO 2022) —

ACRESCENTA ARTIGO NO CAPITULO IX.

Senhor Presidente:

Apresentamosà con: jeraçãoda Casa o seguinte:

Artigo 1º. Ao Projeto de Lei 089/2021 (LDO 2022), acrescente-se um artigo no seu capítulo
| IX, com a seguinte redação, renumerando-se os demais, seguinte:

(.)
Artigo 23. O Chefe do Executivo Municipal, no contexto da Lei Orçamentária
Anual 2.022 — LOA, ou em projeto de lei segregado, encaminhará ao Poder
Legislativo, até a dada de encaminhamentoda L.0.A. propondo, em função da
Pandemia COVID-19 e todas as dificuldades por ela trazidas, REFIS, paraparcelamento de débitos em aberto com a Fazenda Pública Municipal,
tributários ou não, de qualquer natureza, inadimplentes até a data de vigência
da lei, inclusive os lançados em divida ativa, oportunizando parcelamento de
até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, sem entrada, do valorprincipal devido
ao Erário Municipal, decrescido de acréscimos de juros e multa, para os queaderirem no prazo legal,

Artigo 2º. Havendo necessidade, adapte-seo quadro anexo Demonstrativo VII e outros, ao
proposto no artigo anterior, igualmente.

Sala das sessões, 29 deabril de 2.021

Matheus Moreno de Almeida
Vereador
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno

ANEXO- JUSTIFICATIVA

Prezados/as;

O Executivo Municipal encaminhou a este Poder Legislativo, Projeto de Lei

089/2021, propondoa nova Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO para o Exercício 2022.

Há legislação ordinária vigente a tratar sobre pendências por inadimplência de
contribuintes. Ocorre, porém, que com a pandemia COVID-19, iniciada em 20 de março de
2020, toda a rotina e capacidade de pagamento das pessoas se desestruturaram,
merecendo um tratamento especial, para voltarem ascondições de adimplência, compatível
com a situação específica do momento, de tal forma que se garanta o recolhimento do
recurso devido, sem, contudo, criar situações para isto incompatíveis com a realidade e
situação do contribuinte.

Está a razão primordial pela qual sefaz esta proposta de emendae a submete
a deliberação dos nossos nobrespares, na expectativa de quepossa ser acolhida por esta
Casa de Leis, e sancionada pelo Executivo Municipal, transformando-se em lei

Sala das sessões, 29 de abril de 2.021

Matheus Moreno de Almeida

Vereador
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