
INDICAÇÃO 
 
 

Indica à Prefeitura novas medidas
emergenciais face ao agravamento da
pandemia de coronavírus (COVID-19) no
Município.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

INDICO, nos termos regimentais, que se oficie à Prefeitura para que o Poder Executivo tome
novas medidas emergenciais face ao agravamento da pandemia de coronavírus (COVID –
19) no Município.
 
 
 
Em função do prolongamento da quarentena e das medidas de isolamento, parcela
significativa da população de São José dos Campos tem perdido o emprego e tendo
redução de sua renda.
 
 
 
O Poder Público Municipal não pode ficar inerte perante o agravamento da crise e deve
contribuir para a recuperação da economia local, criando condições para que a população
possa atravessar esse período e a cidade venha a retomar o desenvolvimento econômico o
mais breve possível.
 
 
 
Portanto, sugerimos que sejam aplicadas em São José dos Campos, seguindo o exemplo
dos municípios de São Paulo, Sorocaba, Niterói e Salvador, além de outros de nossa região,
como Jacareí e Lorena, as seguintes medidas emergenciais:
 
 
 

 
 

1- moratória por um período mínimo de três meses a obrigatoriedade de pagamento de
impostos e taxas para as micro e pequenas empresas do município, em especial o ISS,
isentando os serviços essenciais;
 
 
 
2- suspensão da obrigatoriedade de pagamento do IPTU, para pessoas físicas, micro e
pequenas empresas, durante o período em que durar o isolamento;
 
 
 
3- elaboração de um plano de auxílio financeiro aos microempreendedores individuais -
MEIs e prestadores de serviços autônomos sediados na cidade, criando linhas de crédito
subsidiados ou, eventualmente, crédito a fundo perdido;
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4- desenvolvimento de parceria com o setor financeiro para viabilização de créditos de R$
50 mil, R$ 100 mil, R$ 150 mil e R$ 200 mil na forma de capital de giro e despesas com
folha de pagamento, com juros subsidiados pelo poder público, tendo como foco nas micro e
pequenas empresas, com sede em São José dos Campos, que se comprometerem a não
demitir, sem justa causa, por um período de seis meses, os trabalhadores em contrato por
prazo indeterminado;
 
 
 
5- auxílio financeiro de emergência por três meses, para professores eventuais, ambulantes,
trabalhadores informais, beneficiários do aluguel social, taxistas, e trabalhadores de
aplicativos com idade superior a 60 anos;
 
 
Ciências: 1) FELÍCIO RAMUTH - Prefeito Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
 

 
Plenário "Mario Scholz", 28 de maio de 2020.

 
 
 

Ver. Wagner Balieiro - PT
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