Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 142 combinado com o
art. 143 do Regimento Interno da Câmara dos deputados, o apensamento do
Projeto de Lei nº 639, de 2021, que prorroga o prazo para a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao
exercício de 2021, no ano-calendário de 2020, em decorrência da emergência
de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus
(Covid-19), ao Projeto de Lei nº 2664, de 2020, que altera as Leis nº 9.250, de
26 de dezembro de 1995 e nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990 para dispor
sobre Imposto de Renda de Pessoa Física.
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Justificação

Os projetos de Lei 639/2021 e 2664/2020 tratam de matérias correlatas ao
adaptar as regras de declaração e restituição de Imposto de Renda à situação
atual de pandemia causada pela covid-19. Ambas convergem no sentido de

apreciação

de

matérias

atinentes

à

pandemia,

as

proposições,

ora

mencionadas, se votadas em conjunto poderão beneficiar milhões de
brasileiros, sobretudo, aqueles que perderam o emprego em virtude da crise
que atravessamos.
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minimizar os impactos provocados por essa doença.

