
Ofício nº 227/2021-PL        
Salto do Lontra, 28 de outubro de 2021. 

 
 

Senhor Presidente. 

Senhores Vereadores. 

 

 

              Tem o presente o especial objetivo de nos termos da 

Lei Orgânica, artigo 52, I, convocar Sessão Extraordinária para apreciação 

de matéria urgente e de interesse público relevante, e solicitar a Vossa 

Excelência que seja analisado e votado em REGIME DE URGÊNCIA o projeto 

de Lei nº 106/2021, que Altera o §1º do artigo 4º da Lei nº 269/2021. 

   Os objetivos e justificativas estão anexos ao 

presente Projeto de Lei. 

    Limitado ao exposto aproveitamos a oportunidade 

para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

   

Atenciosamente, 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Exmo. Sr. 

João Carlos Dalberto 

MD. Presidente da Câmara Municipal de Salto do Lontra 

Salto do Lontra – Paraná 

 
 

 



 

JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 106/2021 

 

 

Visa o presente Projeto de Lei alterar o §1º do artigo 4º da Lei nº 

269/2021 que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal de Salto do Lontra 

para este ano de 2021. 

O objetivo da modificação é a prorrogação do prazo do Refis, que se 

encerra em data de 29 de outubro de 2021, passando para a data de 23 de 

Dezembro de 2021, oferecendo nova oportunidade para aqueles contribuintes 

que por algum motivo não possam aderir ao REFIS até a data de 29 de outubro 

de 2021, data final da adesão, nos termos da lei que está vigente. 

 

Diante do exposto esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado em 

sua totalidade em regime de urgência. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra em 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJETO DE LEI N° 106/2021 
 

Súmula: Altera o §1º do artigo 4º da Lei 
nº 269/2021, e dá outras providências: 

 
           A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do 
Paraná, aprovou e eu FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal 
sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 
 

Art. 1º - Altera o §1º do artigo 4º da Lei 269 de 17 de 
agosto de 2021, o qual passa a ter a seguinte redação: 

 
§1º - O contribuinte deverá requerer o parcelamento previsto 
nesta lei, impreterivelmente até 23 de Dezembro de 2021, 
mediante “Termo de Opção do REFIS”, conforme modelo 
elaborado e aprovado pelo órgão responsável pela dívida ativa. 

 
 
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

                Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado 
do Paraná, em 03 de novembro de 2021. 
 

 
JOÃO CARLOS DALBERTO 

Presidente  
 
 
 
 

 


