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JUSTIFICATIVA - PL 0155/2020

O  presente  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  criar  a  permissão  legal  para  que  a
Prefeitura  possa  conceder  moratória  ou  parcelamento  para  sujeitos  passivos  que  sejam
afetados desproporcionalmente por tragédias de impacto coletivo, epidemias ou pandemias de
impacto geral, como a do COVID-19.

Como  a  concessão  de  tais  benefícios  requer  acurada  análise  do  ente  tributante,
conforme estratégias de atuação na economia municipal,  considerando todos os elementos
orçamentários,  tentamos  resguardar  ao  máximo  a  discricionariedade  do  gestor  municipal,
apenas munindo-o de ferramentas e de um quadro normativo que ampare a concessão do
benefício.

Embora  o  Município  já  possua  algumas  normas  que  cuidem  de  parcelamento  de
débitos, seja para débitos tributários em geral, seja para débitos específicos, não há uma lei
específica para permissão de concessão de moratória ou parcelamento tributários em caso de
tragédias, epidemias ou pandemias, como requer o Código Tributário Nacional:

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em
caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o
inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada
caso de concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em
caráter individual.

Sempre à espera de contribuições que possam aperfeiçoar meus projetos, submeto a
proposta a avaliação dos nobres pares, contando com sua aprovação.
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