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Novo Hamburgo, 04 de abril de 2019

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o
incluso Projeto de Lei que "Altera dispositivos que menciona a Lei Municipal n02.509 de 19
de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com o Estado do
Rio Grande do Sul, através da Brigada Militar, visando a implementação de Projeto-piloto de
Policiamento Comunitário, no âmbito do Município, e dá outras providências."

2. Visa a presente proposição legislativa acrescentar parágrafo único ao artigo 3° da Lei
Municipal n° 2.509, de 19 de dezembro de 2012 a fim de resguardar que o auxílio-moradia de
que trata o caput deste artigo tenha natureza indenizatória, não podendo ser incorporando à
remuneração dos beneficiários, a qualquer tempo ou título.

Ainda, a presente proposição alterará o Art. 4° a fim de que seja designada a
Secretaria Municipal de Segurança - SEG para praticar os atos necessários à implementação
do projeto.

3. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral guarida
nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos de
consideração e respeito.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

Referente: Altera dispositivos que menciona a Lei Municipal n02.509 de 19 de dezembro de
2012, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com o Estado do Rio Grande do
Sul, através da Brigada Militar, visando a implementação de Projeto-piloto de Policiamento
Comunitário, no âmbito do Município, e dá outras providências.

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores.

Visa a presente proposição legislativa a alteração da Lei Municipal nO2.509,
de 19 de dezembro de 2012, para que o valor pago relativamente ao auxílio-moradia passe a
não integrar a base de cálculo do imposto de renda dos policiais militares que participam do
projeto de Policiamento Comunitário, sem contudo integrar na remuneração destes, tendo,
portanto caráter indenizatório estes valores.

Cabe mencionar, que o auxílio-moradia possui caráter indenizatório, razão
pela qual não deve ser objeto de tributação, inclusive esse é o entendimento firmado pela
Advocacia-Geral da União, através do Ministério da Fazenda, relativamente ao auxílio
moradia pago aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, e que o parecer em
tela guarda similaridade com o caso dos policiais militares que participam do projeto do
policiamento comunitário neste município.

Conforme roborado pela própria Receita Federal, consoante Nota Executiva
exarada, cujo exemplar encontra-se acostado à presente.

Além disso, na medida em que restou alterada a denominação da Secretaria
Municipal de Segurança, sugere-se a alteração do artigo 40 da Lei nO 2.509 de 19 de
dezembro de 2012.

Estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o presente Projeto
de Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do
mesmo, valendo-nos do ensejo para externar nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente
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Nota executiva
Imposto de Renda

Incidência de imposto de renda sobre auxílio-moradia
Publicado: 20/09/2018 20h12 última modificação: 20/09/2018 20h23

Os valores recebidos a título de auxílio-moradia por membros do Poder
Judiciário, do Ministério Público e por Conselheiros e Ministros dos Tribunais de Contas, em
decorrência de medida liminar de 15 de setembro de 2014 no âmbito da Ação Ordinária nO
1.773 - STF, foram, naquela oportunidade, considerados como de caráter indenizatório.

Não havia, contudo, disposição expressa na lei ou na decisão do Ministro
Relator no sentido de que os referidos valores não integrariam a base de cálculo do imposto
de renda, como determina o art. 176 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, em 4 de setembro de 2018, a Receita Federal elaborou
comunicação aos contribuintes com o objetivo de orientar que todo o valor que excedesse ao
efetivamente comprovado com o pagamento de aluguéis e moradia deveria ser acrescido aos
demais rendimentos tributáveis para fins de incidência do imposto de renda. Na mesma
oportunidade, todas as Declarações de Imposto de Renda das Pessoas Físicas foram
reprocessadas para aguardar as retificações.

Em 5 de setembro de 2018, a Receita Federal tomou conhecimento, via Ofício
n° 084 CGU/AGU, do Parecer n° GMF-08, que ao analisar a decisão proferida na Ação
Ordinária nO1.773 - STF, reforçava o caráter indenizatório do auxílio-moradia pago em razão
da liminar concedida. Referido Parecer foi aprovado pelo Exmo. Senhor Presidente da
República, sendo, portanto, de caráter vinculante para todos os órgãos do Poder Executivo.

Como não restou claro no referido parecer se a verba recebida era isenta para
fins tributários, a Receita Federal solicitou esclarecimento adicional à Advocacia-Geral da
União.

Em 19 de setembro de 2018, em resposta ao Ofício n°
892/20 18-RFB/Gabinete, em Despacho do Consultor-Geral da União nO
00752/2018/GAB/CGU/AGU, aprovado pela Exma. Senhora Advogada-Geral da União, foi
esclarecido o seguinte, in verbis:
(...) 9. Assim sendo, ao se externar o caráter indenizatório da ajuda de custo para
moradia, tanto na fundamentação quanto, em especial, na parte dispositiva da decisão judicial
em foco, atrai-se a incidência do respectivo regime jurídico, inclusive, em relação aos efeitos
tributários. (grifos no original) (...)

Dessa forma, em obediência a esse entendimento vinculante, a Receita Federal
informa que ficam canceladas as orientações expedidas para retificação das Declarações de
Imposto de Renda das Pessoas Físicas beneficiárias do aUXIlio-moradia em decorrência da
Ação Ordinária n° 1.773 - STF, bem assim que as respectivas declarações serão retomadas ao
status quo anterior.
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