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PROJETO DE LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 002/2020             

Caldas Novas/GO, 30 de março de 2020. 

Autor: Executivo Municipal 

 

<Dispõe sobre a concessão de prazo, suspensão de 

cobrança de multas e juros moratórios em 

débitos tributários e em parcelamentos existentes 

junto à  

arrecadação municipal, e determina outras 

providências.= 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, faz 

saber que a Câmara Municipal APROVOU, e ele, Prefeito, SANCIONA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica suspensa, por 90 (noventa) dias, a cobrança de juros moratórios e de 

multas sobre os tributos municipais, previstas nos artigos 42, 90, 91, 178 e 198 do Código 

Tributário Municipal, incidentes sobre os débitos vencidos e vincendos neste período, e sobre os 

parcelamentos existentes. 

 

Art. 2º Fica autorizada a concessão de desconto no percentual de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, para os pagamentos a serem 

efetuados até 30 de junho de 2020. 

Parágrafo único. O percentual de desconto de que trata o caput será concedido para 

os pagamentos em parcela única. 

 

Art. 3º Ficam suspensas pelo período de 90 (noventa) dias, as determinações 

contidas no § 4º do art. 228 do CTM e art. 7º da Lei Complementar nº 147/2019. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, 30 de 

março de 2020. 

 

EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA SILVA 
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Prefeito de Caldas Novas/GO 
 
 
 

MENSAGEM DO PREFEITO 

 

Destinatário: Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

Assunto: Projeto de Lei Municipal Complementar nº 002/2020. 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

   

 

   Senhor Presidente, 

 

   Fazemos uso do presente para encaminhar a essa Casa Legislativa, para apreciação 

dos Nobres Edis, o incluso Projeto de Lei que <Dispõe sobre concessão de prazo, suspensão de 

cobrança de multas e juros moratórios em débitos tributários e em parcelamentos existentes 

junto à arrecadação municipal, e determina outras providências.=. 

 

  Esclarecemos na oportunidade que o presente Projeto de Lei, decorre da situação 

emergencial que estamos vivenciando, de forma delicada, ocasionado pelo já conhecido coronavírus 

- COVID-19, uma vez que a situação financeira do País se torna extremamente delicada. 

 

   Relevante ressaltar que o Projeto em tela, tem a prévia aprovação desta Casa de Leis, 

o que se prova através do Ofício Coletivo nº 01/2020, datado e encaminhado em 27/03/2020 ao 

Chefe do Poder Executivo pelos Nobres Edis (cópia em anexo). 

 

  Desta forma, solicitamos, ante a premente urgência na aprovação do Projeto de Lei 

Complementar em tela, seja recebido e acolhido para tramitação em REGIME DE URGÊNCIA 

ESPECIAL, em SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, nos termos do art. 162 e seguintes do Regimento 

Interno. 

Regimento Interno, Art. 162 e ss., in verbis: 
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Art. 162 - A Urgência Especial é a dispensa de exigências 
regimentais, salvo a de número legal e de parecer, para que 
determinado projeto seja imediatamente considerado, a fim de evitar 
grave prejuízo ou perda de sua oportunidade.  
 
Parágrafo único – O requerimento de Urgência Especial só poderá 
ser protocolado se a proposição, objeto desse específico regime de 
tramitação, contar com os competentes pareceres, por escrito, das 
Comissões Permanentes.  
 
Art. 163 - Para a concessão deste regime de tramitação serão, 
obrigatoriamente, observadas as seguintes normas e condições:  
 
I - a concessão de Urgência Especial dependerá de apresentação de 
requerimento escrito, que somente será submetido à apreciação do 
Plenário se for apresentado com a necessária justificativa e nos 
seguintes casos:  
 
a) pela Mesa, em proposição de sua autoria;  
b) por um terço, no mínimo, dos Vereadores;  
c) com a presença do Vereador autor;  

d) pelo Prefeito. 

(...) 

IV - o requerimento de Urgência Especial depende, para a sua 
aprovação, do quorum da maioria absoluta dos Vereadores; 

(...) 

b) fica dispensado da votação o Requerimento de Urgência Especial 
que contar com a subscrição da maioria absoluta dos Vereadores; 
(Grifei) 

Ante o exposto, solicito seja o presente Requerimento colocado em votação, e uma 

vez aprovado, seja tal propositura colocada em deliberação de SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

desta Casa, com os competentes pareceres, por escrito, das Comissões Permanentes.  

 

Sendo só para o momento, na certeza em mais uma vez contar com o apoio irrestrito 

desta Casa Legislativa, antecipo agradecimentos. 

 

Caldas Novas-GO, aos trinta dias do mês de março de 2020. 

 

EVANDO MAGAL ABADIA CORREIA SILVA 
                                Prefeito do Munícipio Caldas Novas/GO 


