REQUERIMENTO Nº 16/2018
AUTOR: VEREADOR MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com as
normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara Rodrigues de
Almeida, Prefeito Municipal, solicitando que prestes a esta Casa de Leis, as seguintes
informações:
- Porque foram fornecidos 02 (dois) tipos de fonte pagadora a alguns servidores
públicos municipal;
- Qual a relação nominal dos servidores que receberam dois tipos de informe de
rendimentos para declaração de imposto de renda;
- Se estes servidores municipais terão que fazer a declaração retificadora? Em caso
afirmativo, quem irá arcar com tais custos, a Prefeitura ou o servidor, que já pagou
pelo serviço com o primeiro informe de rendimentos entregue.
JUSTIFICATIVA
Alguns servidores públicos municipal estão
vivenciando uma situação inusitada neste ano de 2018, mais precisamente com relação a
declaração de imposto de renda.
Segundo informações que recebemos aqueles
servidores receberam dois tipos de fonte pagadora. Ao receber o primeiro informe de
rendimentos buscou por profissionais que fazem declarações de imposto de renda e
pagaram para que o serviço fosse feito dentro do prazo determinado. Ocorre que por
ocasião da liberação do primeiro lote de restituição descobriram que haviam caído na
malha fiscal, oportunidade em que tomaram ciência de que a fonte pagadora estava
incorreta.
Entendo que diante disso, estes servidores terão
que justificar tal erro, ou seja, terá que fazer a declaração retificadora, o que irá gerar
outro gasto do mesmo valor já pago, sem contar os transtornos, haja vista que muitos
deles foram até a agência bancária informada na declaração de imposto de renda e
negociaram a antecipação do valor a ser restituído. Como eles caíram na malha fiscal às
agências bancárias querem receber o valor antecipado e os servidores não estão em
condições de saldar tal valor de forma única e imediata.
Assim, por não sabermos de forma detalhada as
informações discriminadas acima e, por ser do meu interesse conhecer tal realidade para
que toda situação seja mais bem elucidada e resolvida, estou encaminhando este
requerimento, para que Vossa Excelência nos atenda com a maior brevidade possível,
após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 02 de julho de 2018.
MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

