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Exma .. Sra.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta.

rojeto de Lei n° 09118

Senhora Presidente:

1°) Através da Mensagem n° 006, de 19 de 5 de março de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para
tramitação e votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Regulamenta o parcelamento ordinário dos
débitos tributários de que tratam os art. 21, §lo e 27, da Lei Complementar n° 062, de 27 de dezembro de 2001,
que dispõe sobre as receitas do Município, tributárias e outras, sobre as quais lhe compete legislar, concede
remissão nos casos em que especifica e dá outras providências".

2°) Pela presente matéria, poderão ser pagos à vista ou parcelados, em até 24 meses, nas condições constante
do Projeto, os débitos tributários de competência do município, inclusive o saldo remanescente dos débitos
consolidados no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, de que trata a Lei Complementar 182/17, mesmo que
tenham sido excluídos do programa. Na presente proposta, o benefício fiscal do desconto atingirá os valores relativos à
multa de moratória e juros de mora da dívida ativa, referentes aos créditos tributários dos contribuintes até 31 de
dezembro de 2017, estipulando-se período máximo de adesão. A matéria visa, sobretudo, a necessidade de possibilitar a
regularização de débitos fiscais judicializados e protestados, muitos dos quais sem efetividade no retorno da receita aos
cofres, possibilitando a medida como política de conciliação de conflitos.

3°) A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo, remetemos a matéria à consideração do plenário que é soberano para deliberar sobre a mesma.

É o que nos parece, S.M.J.
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