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Em: 21/03/2020 - 12:48:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: EMENDA 01/2020 AO PL 12/2020

EMENDA 01/2020 AO PL 12/2020

O vereador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta a seguinte emenda
ao PL nº 12/2020, conforme segue:

•	Altera a redação do art. 2º e cria o respectivo parágrafo único:

“Art. 2º Ficam integralmente convalidadas todas as medidas disciplinadas no Decreto Municipal nº
18, de 19 de março de 2020, para todos os efeitos legais e jurídicos.

Parágrafo único. A prestação de serviços por bancos e instituições financeiras deverá ser realizada
de forma remota, somente sendo admitidos atendimentos presenciais por meio de agendamentos e
desde que para casos excepcionais.”

•	O § 1º do art. 4ºpassa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º................................................................................................................................
§ 1º As novas datas de pagamento e prazos de isenções serão fixadas em calendário do Poder
Executivo, a ser publicado por meio de Decreto, observando-se o prazo mínimo de prorrogação de
180(cento e oitenta) dias.
§ 2º .....................................................................................................................................
§3º....................................................................................................................................”

•	O art. 5º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º Fica autorizada a prorrogação dos vencimentos dos Alvarás Sanitários por 180 (cento e
oitenta) dias.”

•	Altera a redação do art. 9º e cria o art. 10:

“Art. 9º Fica suspenso o corte de energia elétrica, água e gás na cidade de Carazinho por motivo de
inadimplência, durante o período de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As alterações mostram-se necessárias como forma de garantir um prazo mínimo para os
vencimentos de dívidas fiscais e alvarás, tendo em vista o quadro de instabilidade apresentado,
que refletirá, seriamente, na economia local.

Além do mais, a restrição para os serviços presenciais bancários se mostra necessária a fim de
evitar a aglomeração de pessoas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 21 de março de 2020.

Daniel Weber - PP / Marcio Luiz Hoppen - MDB
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