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7aSessao
data

28/05/2021 dsuArio
marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 150/2021, de autoria dos Nobres Vereadores Manoel 

Pereira Filho e Marcelo da Rocha Santiago, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, por meio de seu Memorando n° 

068/2021/SMF, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

ACHADODANILO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 068/2021/SMF

Cajamar, 19 de maio de 2021.

DEPARTAMENTO
l.EGISLATIVODa: Secretaria Municipal da Fazenda 

Para: Departamento Tecnico Legislative)' /

Assunto: Requerimento ne 150/2021 (72 Sessao) 1 9 M\ 2021

HorasRecebidoPor

Em resposta ao memorando n^ 1.164/2021-DTL/SMG, que se refere ao 
Requerimento n^ 150/2021, apresentado na 72 Sessao Ordinaria da Camara Municipal, informamos o 
seguinte:

0 requerimento supramencionado solicita ao Poder Executive medidas 
isengao tributaria a pequenos empresarios, comerciantes e lojistas, em razao da crise instaurada 

por conta da pandemia do Coronavirus.
como a

Pois bem. Isenfao fiscal e a dispensa legal do pagamento do tribute
devido.

Port3010/ nao faz parte do poder discricionario da Administragao 
Publica, ou seja, nao se enquadra dentre os atos administrativos em que o gestor possui parcela de 
liberdade para adotar no caso concrete a solu^ao mais adequada para satisfazer o interesse publico.

A isenfao necessita de previsao legal para ser exercida.

Sem uma previsao legal, como no presente caso, o Poder Executive nao 
tern o poder de isentar os contribuintes do recolhimento de tributes, mesmo diante de uma crise 
mundial.

No entanto, compreendendo e se solidarizando com o dificil momento
vivido pelos empresarios e prestadores de servifo em geral, a Administragao Municipal expediu o 
Decreto n^ 6.452, de 11 de margo de 2021, que prorrogou por 4 (quatro) meses os 
recolhimento de diversos tributes, senao vejamos:

razos para
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"Art. 19 Emfungao dos impactos da pandemia da COVID-19, fleam prorrogados par 04 (quatro) 
meses os prazos para recolhimento dos seguintes tributos:

as pa rce las mensais com vencimento em abril, maio e junho do Imposto sob re a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) do exercicio fiscal de 2021;
II - as parcelas trimestrais com vencimento em abril e junho do Imposto sobre Servico de 
Qualquer Natureza (ISSQN) Fixo do exercicio fiscal de 2021;
III - a Taxa de Ucenga e Fiscalizagao de Funcionamento em Hordrio Normal e Especial e a Taxa
de Ucenga e Fiscalizagao de Publicidade do exercicio fiscal de 2021, com vencimento em 15 de 
abril de 2021."

I-

Era o que cumpria esclarecer.

No mais, renovamos protesto de estima e distinta considerate.

Atenciosamente,

MICHAI MPOSCUNHA MOISES F E NRIQUE GATERA OLIVEIRASecretario Municipal da Fazenda
Gestor do De >to. de Adm. Tributaria e Dfvida Ativa
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Estado de S3o Paulo

REQUER1MENTO N° 150 / 2021

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que o Sr. Prefeito do Municipio de Cajamar, Danilo Barbosa Machado, 
informe se diante da crise da COVID-19 e considerando que muitos comerciantes e 
lojistas da cidade tiveram grandes prejuizos face as medidas sanitarias necessarias 
ao combate da crise, se ha possibilidade de:

1. Estabelecer politica de isengao tributaria gradativa de acordo com caso- 
a-caso quanto aos tributos e taxas municipals sobre a atividade empresarial 
de pequeno tamanho.

2. Isengao do ALVARA;

3. Entre outras politicas tributarias municipals que permitam um alivio ao 
pequeno empresariado, comerciantes, e lojistas, de forma a permitir um sopro 
de vfdaem suas empresas, lojas e comercios.

JUSTIFICATIVA

Justifico o pedido em face do dever-poder fiscalizatorio dos vereadores.

Plenario Waldomiro dos Santos, 08 de abril de 2021'
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