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PROJETO DE LEI Nº         , DE 2020 

(Do Sr. Deputado Chico Vigilante Lula da Silva) 

 

 

“Dispõe sobre a dispensa da cobrança 

de juros e multas moratórias sobre o 

valor total do IPVA e IPTU dos 

exercícios 2020 e 2021, pagos em 

atraso, no âmbito do Distrito Federal, 

em razão do estado de calamidade 

pública decorrente da pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19).” 

  

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1º Fica dispensada, no âmbito do Distrito Federal, a cobrança de juros e multas 

moratórias sobre o valor total do IPVA e IPTU dos exercícios 2020 e 2021, pagos em 

atraso, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo 

Coronavírus (Covid-19). 

Art. 2º A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal fica autorizada a 

adotar as medidas cabíveis para a implementação do que dispõe a presente norma. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposta baseia-se no Projeto de Lei 69/2020, do Deputado 
Estadual do Ceará, Fernando Santana PT/CE, que tem por objetivo dispensar a 
cobrança de juros e multas moratórias sobre o valor total do IPVA e IPTU dos 
exercícios de 2020 e 2021, pagos em atraso, em razão do estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). 

A pandemia de (Sars-Cov-2) tem trazido sérias consequências para a 
população, não somente no que concerne à saúde, devido a sua disseminação e 
letalidade, mas também econômicas. Com a necessidade de implementação de 
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medidas de isolamento social é certo que aconteça uma queda na renda da 
população com a diminuição da atividade formal e informal, além do desemprego. 

Diante desse quadro, a população tem encontrado dificuldade para honrar 
seus compromissos, entre os quais, os tributos distritais. A medida ora proposta 
busca atenuar os efeitos desta crise. 

Ademais, sem querer comparar o mérito das matérias, recentemente a 
Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou Projeto de Lei Complementar do 
Executivo, (REFIS), que dentre outros benefícios fiscais, “perdoou” dívidas de 
grandes devedores do Distrito Federal. 

Pelo exposto, e considerando a relevância da matéria e o interesse público 
por ele defendido, espero contar com o apoio dos meus Nobres Pares na aprovação 
do presente Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, em           

 
 

CHICO VIGILANTE LULA DA SILVA 
DEPUTADO DISTRITAL 


