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PROJETO DE LEI N°

814/2019

“Determina a finalidade de
créditos tributários não previstos na lei
orçamentária do ano em vigência e dá
outras providências."

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1o Determina que 20% dos créditos tributários não previstos pela Lei
Orçamentária do ano vigente recebidos pelo município, serão destinados a
Secretaria municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação.
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§1° O valor total arrecadado será dividido em igual valor entre as duas
Secretarias.
§2° Os valores arrecadados serão repassados nos meses de junho e
novembro, do ano vigente.
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Art. 2o Os valores arrecadados pelo município a que se refere o art.1° desta
Lei, são aqueles decorrentes de multas a pessoas jurídicas ou físicas.
Art. 3o Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação.
Sala das sessões
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa aumentar a qualidade de atendimento das
Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

Nos dias atuais nosso município tem sofrido com a falta de verbas em todos o
seguimentos.
O dinheiro proveniente de multas ou acordos que adentram aos cofres públicos
e não estão previstos em orçamento, é um valor a mais ao município.
Um bom exemplo, é o dinheiro arrecadado pelo município com a CPI de
SonegaçãoTributária

Sabendo da deficiência que temos tanto na área da saúde, quanto na área de
educação se faz necessário este complemento.

Devido a importância do projeto hora apresentado, solicito aos Nobres Pares a
aprovação do mesmo.
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