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Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo - RS

Novo Hamburgo, 19 de agosto de 2021

ASSUNTO: ENCAMINHA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o
incluso Projeto de Lei Complementar que aprova a Planta Genérica de Valores - PGV para efeitos
de lançamento e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para o exercício de 2022,
alterando os anexos IV e V da Lei Municipal n° 1.031/2003, inclui o anexo V-A para determinar as
alíquotas do imposto e altera os dispositivos que menciona na Lei Complementar Municipal nO
1.031/2003, que consolida a Legislação Tributária Municipal, instituindo o Código Tributário
Municipal Consolidado, e dá outras providências.

2. 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

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as)

Submetemos para apreciação o presente Projeto que institui nova Planta de Valores
no Município de Novo Hamburgo, atualizando a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU, e demais alterações na Lei Municipal n° 1.031/2003 - Código
Tributário Municipal pertinentes ao IPTU, ao nBI , à CIP, ao ISS, ao Processo Administrativo
Fiscal e algumas modificações pertinentes à SEMAM. Apenso a este projeto, segue o demonstrativo
do impacto orçamentário-financeiro estimado ao longo de 3 (três) exercícios, a partir do início dos
efeitos desta alteração - 2022, considerando a alteração da planta de valores do IPTU, as isenções
para imóveis de baixo valor venal e o desconto para contribuintes com imóveis regulares e
adimplentes com o imposto.

A base de cálculo do IPTU, conforme o art. 33 do Código Tributário Nacional
(CTN), deve ser o valor venal do imóvel, ou seja, aquele valor que o imóvel alcançaria em uma
compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado. Para se obter o valor venal de
todos os imóveis urbanos da cidade, os municípios utilizam a Planta Genérica de Valores (PGV).
Ocorre que o Município de Novo Hamburgo, entretanto, está há quase 20 (vinte) anos sem fazer
uma atualização integral de sua Planta de Valores. Novo Hamburgo é uma das cidades gaúchas
mais atrasadas em termos de atualização dos valores utilizados para fins de cálculo do IPTU.

Diante disso, a Prefeitura Hamburguense contratou há alguns anos uma empresa,
denominada Engefoto, para realizar vasto trabalho de estudos estatísticos para determinar os valores
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de metro quadrado de construções imobiliárias e de terrenos, os quais servem de base para compor
o valor venal utilizado no cálculo que determina o valor do IPTU no município. Concluído esse
estudo, resta agora ao executivo municipal encaminhar ao legislativo um projeto de lei para adequar
a sua planta de valores, integrante do cadastro imobiliário municipal, ao cenário atual em que se
encontram os imóveis situados no município.

Uma planta de valores atualizada mantém a correta base de cálculo do IPTU como
determina o CTN, fornece as condições que garantem uma execução eficiente e econômica da Lei,
provoca uniformidade da tributação, evitando-se avaliações díspares para situações iguais. Facilita e
racionaliza o lançamento do imposto, assegura a necessária uniformidade no comportamento da
tributação, trazendo maior segurança jurídica para o fisco e para os contribuintes. Quanto mais
atualizada e com mais critérios em sua formulação, mais próxima a Planta de Valores e, por
consequência, o IPTU estarão da justiça tributária individual.

Já existem propostas inseridas na reforma tributária, delineando um prazo máximo de
4 (quatro) anos para a atualização da PGV, inclusive repercutindo na Lei Complementar Federal n°
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. A Portaria nO511/2009 do Ministério das Cidades, por
sua vez, orienta que o ciclo de avaliação dos imóveis deve ser de curto prazo; em, no máximo, 4
(quatro) anos:

"Art. 29 A avaliação de imóveis é um processo técnico, que deve ser
transparente, estar em conformidade com as normas da ABNT e fornecer ao
Município o valor venal, entendido como o valor de mercado, base de
cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e demais tributos
imobiliários.
Art. 30. Recomenda-se que o resultado final da avaliação retrate a real
situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o fortalecimento
da arrecadação local dos tributos imobiliários e a promoção da justiça fiscal
e social, com o tratamento isonômico dos contribuintes.
S 1°A atividade de avaliação dos imóveis e a necessidade de manter os seus
valores atualizados cabe aos administradores municipais.
S 2° Para manter atualizada a base de cálculo do IPTU e demais tributos
imobiliários recomenda-se que o ciclo de avaliação dos imóveis seja de, no
máximo, 4 (quatro) anos." (Grifei)

A falta de atualização da planta há tanto tempo, diante de tantas transformações
imobiliárias e construções na cidade, ocasiona o descumprimento da isonomia no tratamento entre
contribuintes. Há um grande número de situações de erros, desvios e inconsistências nos valores
que servem de base ao lançamento do imposto. Esse cenário, portanto, acaba insurgindo num valor
irrisório de IPTU para um grande número de imóveis. Há fortes iniquidades na distribuição da carga
tributária, inclusive com situações de absoluta falta de isonomia e outras de regressividade nas
avaliações. Em termos absolutos, a perda de receita é significativa nos imóveis de alto valor,
existindo muitas inconsistências no cálculo do imposto para a maioria dos imóveis. Como
consequência disso, a receita arrecadada fica aquém da receita potencial do município.

A situação, portanto, mostra-se intolerável do ponto de vista social, moral e fiscal,
que exige união de esforços do Poder Público (Executivo e Legislativo) e da sociedade para
eliminar iniquidades, garantir transparência e reestruturar este importante instrumento fiscal e de
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Dessa forma, se resolverá um problema acumulado de muitos anos e que se tomou
muito oneroso e dificil de resolver, eis que o valor acumulado pela falta de atualização periódica da
planta de valores gerou uma conta alta à população. Assim, minimizam-se os impactos, diluindo o
valor ao longo de cinco anos. Também resolve-se o problema para o futuro ao determinar-se uma
periodicidade para atualizar a planta, evitando que o problema ocorra novamente.

Tal proposta vai ao encontro do projeto de alteração da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Projeto de Lei Complementar nO173, de 2015), que acrescenta aos requisitos essenciais da
responsabilidade na gestão fiscal a revisão do IPTU a cada 4 (quatro) anos, possibilitando, aos
municípios que estejam há mais de 4 (quatro) anos sem revisão, a fixação de limite percentual
máximo para a atualização dos valores, distribuindo o valor em exercícios financeiros subsequentes.
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gestão territorial da nossa cidade.

Cabe referir que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas do Estado do
Rio Grande do Sul, em diversas oportunidades, ao analisar a Gestão dos Executivos Municipais, já
se posicionaram pela necessidade de revisão da planta de valores, sob pena de concorrer para a
evasão tributária e para a renúncia de receitas, ferindo o princípio da razoabilidade. Especificamente
em relação às contas do Município de Novo Hamburgo, diversos questionamentos da Auditoria de
Acompanhamento de Gestão do Tribunal de Contas do Estado já apontam a defasagem dos valores
venais dos imóveis sujeitos ao IPTU e a necessidade da atualização da planta de valores.

Respeitando o princípio constitucional da capacidade contributiva, da razoabilidade e
da não surpresa e tendo em vista que o fato de a planta de valores estar defasada há tanto tempo,
sugerimos uma regra de transição para diluir os valores de IPTU resultantes do incremento da
atualização da PGV, a serem lançados a partir do IPTU 2022, através de um aumento gradual em 5
(cinco) anos (de 2022 até 2026), estabelecendo que o IPTU apurado pela atualização da planta não
poderá ter acréscimo superior à correção monetária aplicável somada ao valor percentual de 20%
(vinte por cento) ao ano.

Outra alteração necessária, no sentido de preservar a justiça fiscal aos contribuintes
do município, diz respeito às isenções de IPTU concedidas no município. Existe uma grande
injustiça social no município, eis que concede-se isenção para imóveis construídos há mais de 30
(trinta) anos, deixando-se de isentar os de pequeno valor venal, que normalmente pertencem a
pessoas menos favorecidas. Assim, grandes propriedades de contribuintes com alto poder aquisitivo
recebem a isenção e imóveis com baixo valor de contribuintes com menor poder econômico sofrem
a tributação do imposto. Para sanar essa desigualdade ou distorção, propomos isentar imóveis cujo
valor venal seja até R$ 70.000,00, IPTU aproximadamente de R$ 245,00, revogando-se, então, a
isenção para imóveis construídos há mais de 30 (trinta) anos.

Numa análise preliminar da Secretaria da Fazenda, em 2022, cerca de 12.500 (doze
mil e quinhentos reais) imóveis prediais estariam isentos, considerando o critério citado baseado em
baixo valor venal. A renúncia de receita estimada ficaria em tomo de R$ 3.199.700,00 (três
milhões, cento e noventa e nove mil e setecentos reais). Esse valor renunciado ficará devidamente
compensado com o incremento de receita proporcionado pela atualização da PGV, respeitando os
critérios definidos no art. 113 do ADCT da CF/88 e no art. 14 da Lei Complementar Federal nO
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
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A isenção para imóveis construídos há mais de 30 anos fere totalmente o critério da
justiça fiscal/social, uma vez que concede benefícios para contribuintes não necessitados e com alto
poder aquisitivo, em detrimento dos mais carentes. Abaixo seguem 4 (quatro) exemplos, de muitos
casos existentes, de imóveis com isenção de IPTU por terem sido construídos há mais de 30 (trinta)
anos, nos termos do art. 31, II da Lei Municipal n° 1.031/2003:

Imóvel localizado no Bairro Primavera com área de terreno de 420,00 m2 e
com área construída de 155,59 m2. Teve isenção de IPTU 2021 no valor de
R$ 957,07.

Imóvel localizado no Bairro Guarani com área de terreno de 375,00 m2 e
com área construída de 381,96 m2. Teve isenção de IPTU 2021 no valor de
R$ 908,73.

Imóvel localizado no Bairro Rondônia com área de terreno de 581,89 m2 e
com área construída de 373,30 m2. Teve isenção de IPTU 2021 no valor de
R$ 1.062,33.

Imóvel localizado no Bairro Guarani com área de terreno de 671,50 m2 e
com área construída de 582,95 m2. Teve isenção de IPTU 2021 no valor de
R$ 1.826,83.

o artigo 35, por seu turno, que estabelece isenção para empresas do município que
mantiverem creches para filhos de seus empregados, também sugerimos a revogação haja visto não
ter nenhuma função prática. Atualmente não é aplicado pelo município e não tem mais sentido de
existir. Essa ideia já está ultrapassada e nos dias atuais já não ocorrem essas situações.

o projeto visa também beneficiar os contribuintes que se mantiverem adimplentes
com os tributos imobiliários e com o imóvel regularizado perante o município, prevendo uma
redução de 5% (cinco por cento) no valor do IPTU para os imóveis edificados e ocupados que
possuírem "habite-se", desde que sem débitos inscritos em dívida ativa. Esse benefício tributário já
ficará devidamente compensado com o incremento gerado pela atualização da planta de valores.

Para mantermos atualizado o cadastro imobiliário do município, evitando assim
distorções no valor do imposto ou execuções fiscais indevidas aos contribuintes, propomos criar
uma obrigação acessória ao Cartório de Registro de Imóveis para que envie mensalmente ao
cadastro imobiliário do município cópia das matrículas dos imóveis com alterações ou registros dos
seguintes atos: desmembramento ou fusão de lotes, usucapião, partilha e doação. As matrículas dos
imóveis com esses registros nunca são entregues pelos contribuintes à Prefeitura, causando muitos
erros de cadastro e consequentes execuções fiscais desnecessárias e indevidas.

Prevê, ainda, uma forma mais alongada de parcelamento para o IPTU para 36 (trinta
e seis) meses, tornando mais fácil a adimplência do imposto no caso de lançamentos compostos de
vários exercícios (procedimentos de revisão ou de fiscalização do IPTU). Também comina novos
procedimentos de fiscalização e algumas multas tributárias para o IPTU e para o ITBI, no sentido
de melhorar a eficácia no controle e na fiscalização desses impostos.

No que concerne à Contribuição de Iluminação Pública - CIP, a proposta apresenta
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No que conceme às modificações propostas pertinentes ao Imposto sobre Serviços -
ISS e à Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, visam atualizar e melhorar os procedimentos
legais adotados nessas áreas. No ISS será implementada a autorregularização, processo que permite
ao contribuinte espontaneamente regularizar seus débitos junto à Prefeitura, elidindo a aplicação de

o regime de substituição tributária atribuído às empresas concessionárias de energia
elétrica já é aplicado em muitos municípios, inclusive em São Paulo a justiça paulista já considerou
pertinente e constitucional a instituição da substituição tributária em nome da Concessionária.
Segue a decisão:

Esse serviço de arrecadação tem sido prestado mediante o pagamento de um preço
firmado em contrato (cerca de 1% sobre o valor arrecadado). Para que a prefeitura não mais
necessite pagar por isso, faz-se necessário criar, mediante lei, a responsabilidade tributária da
concessionária pelo recolhimento da CIP. Ao atribuir a substituição tributária da CIP em relação à
concessionária de energia elétrica, a relação entre ela e a Prefeitura deixa de ser contratual,
inserindo-se no campo do direito público tributário e, dessa forma, o município não pagará mais
tarifas pela arrecadação e repasse dos valores.
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uma melhor forma de controle em relação aos consumidores de energia inadimplentes, prevendo a
responsabilidade tributária da concessionária de energia, com base nos artigos 121, II e 128 do
CTN. Assim, a Secretaria Municipal da Fazenda poderá fiscalizar e acompanhar melhor os repasses
da CIP em relação à empresa que passa a ter responsabilidade sobre os valores não repassados ao
município. Atualmente a Lei n° 1.031/2003 comina que o município deve inscrever em dívida ativa
os consumidores de energia inadimplentes em relação à CIP, algo que, na prática, é inviável e
impossível de realizar.

Apelação APL 9151625842007826 SP 9151625-84.2007.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 06/05/2011
Ementa: APELAÇÃO - Mandado de Segurança Preventivo - Contribuição
para Custeio de Iluminação Pública (COSIP)-Natureza tributária da COSIP-
Constitucionalidade da lei municipal que a instituiu - Regime de
substituição tributária instituído pelo art. 40 da Lei nO 14.125/05 do
Município de São Paulo - Constitucionalidade e sintonia com o Código
Tributário Nacional - Inteligência dos arts. 121, II e 128, ambos do CTN, e
do art. 149-A,parágrafo único, da CF. Recurso desprovido.
1. O pleno do C. STF, ao apreciar Recurso Extraordinário (RE n. 573.675-
O), com repercussão geral reconhecida, decidiu pela constitucionalidade da
exigência da COSIP.
2. Para a COSIP, a responsabilidade tributária por substituição, atribuída à
empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia pelo
art. 40 da Lei nO 14.125/05 do Município de São Paulo, não ofende a
Constituição Federal nem a legislação infraconstitucional, mas tem
harmonia com o prescrito nos arts. 121, lI, e 128, ambos do CTN e 149-A,
parágrafo único, da Constituição Federal, observado os pressupostos
jurídicos do instituto: (a) natureza jurídica tributária da COSIP, (b) expressa
responsabilidade do terceiro decorrente de lei; (c) vinculação da empresa
concessionária ao fato jurígeno do substituído, atento, no caso, ao especial
regime jurídico do contribuinte.
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Nessa linha, sustenta Hely Lopes Meirelles:

O recurso ao Prefeito, ou seja, a revisão ou anulação de ato já decidido anteriormente
por um colegiado com pessoas qualificadas e com conhecimento no assunto a ser julgado (recurso
ao Prefeito), é que se pressupõe a violação de direitos do contribuinte. Essa característica de
permanência traduz-se, na prática, pela impossibilidade da revisão do ato administrativamente.

Por fim, inserimos no projeto uma proposta de alteração no processo administrativo
fiscal, inserindo algumas correções e revogações na redação atual, no sentido de adequar a lei n°
1.031/2003 às realidades hoje existentes no âmbito do processo administrativo fiscal do município;
conferindo maior celeridade, simplificando e tomando mais eficiente e ágil o processo
administrativo fiscal no município.

I
I
I
I
I
\

\

\

\

I
\

I
\

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\

I
I
I
I
I I
I I

\ I

I
I
\ I

I
I'
I
\

I
\

I
I

IIIADMINISTRAÇÃO
. PREFEIT~RA

NOVO HAMBURGO

Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração

"O julgamento do recurso administrativo toma vinculante para a
Administração seu pronunciamento decisório e atribui definitividade ao ato
apreciado em última instância. Daí por diante, é imodificável pela própria
Administração e só o Judiciário poderá reapreciá-Io e dizer de sua
legitimidade. E assim é porque, embora inexista entre nós a coisa julgada

A decisão proferida nessa segunda instância dá-se por meio de acórdãos. O segundo
grau toma-se meio indispensável para a garantia fundamental do contribuinte contra possíveis
arbitrariedades que este possa sofrer pelo fisco. Nessa linha, o colegiado é composto por
representantes do Fisco e dos Contribuintes (composta por igual número de representantes bacharéis
em Direito e/ou Ciências Contábeis).

multas tributárias pelo fisco municipal, visando implementar a arrecadação municipal. A SEMAM,
por sua vez, pretende implementar algumas alterações necessárias sobre as taxas de licenciamento
ambiental e demais serviços ambientais. Sugere também estabelecer um limite para a coleta de
resíduos, orgânicos e rejeitos, para cada contribuinte do serviço. Prevê, ainda, que os grandes
geradores de lixo, conforme previsto no Código de Limpeza Urbana, serão responsáveis pela sua
coleta, devendo formalizar um cadastro junto à Diretoria de Limpeza Urbana para elidir a Taxa de
Coleta de Lixo de Imóveis - TCU; hoje cobrada junto ao IPTU, nos termos dos artigos 114 a 118
da Lei Municipal n° 1.031/2003.

Em atendimento ao princípio do duplo grau de jurisdição, o rito do Município já
prevê uma primeira instância administrativa, Diretor de Tributos do Município, e uma segunda
instância de julgamento, a chamada Junta de Recursos Fiscais (JRF), que é regida pelo Código
Tributário Municipal (artigos 227 a 251-A) e pelo seu Regimento Interno (Decreto n° 3.196/2008).
Esse colegiado constitui-se em órgão da Administração Pública, sendo especialmente considerado
como órgão de Administração Tributária.

As decisões administrativas em matéria tributária, emanadas de órgãos colegiados
(no caso em discussão, da Junta de Recursos Fiscais do Município de Novo Hamburgo), possuem
uma característica de permanência, de definitividade, muito embora não se possa falar em coisa
julgada. Isto, pois, se coaduna com os princípios dos atos administrativos em matéria tributária.
Essa celeridade processual, contribuiu para granjear a esse colegiado todo o respeito dos
contribuintes e das autoridades públicas, principalmente pelo fato de possuírem independência, não
ficando atrelados a prévias orientações ou determinações das autoridades fiscais.
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Subscrevemos o presente, reafirmando nossos votos de consideração e respeito.

Por todo o exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, requeremos a apreciação.
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Atenciosamente,

As alterações concernentes ao processo administrativo fiscal visam, ainda, estimular
os funcionários municipais, integrantes dos quadros técnicos da Prefeitura, a participarem como
membros da Junta de Recursos Fiscais, mediante alteração da redação do artigo 248 da Lei
Municipal nO1.031/2003. Pela relevância dos serviços prestados pelo eminente colegiado, toma-se
relevante que os integrantes sejam remunerados pela participação nas sessões de julgamento, ainda
que já detentores de cargos gratificados.

administrativa, no sentido processual de sentença definitiva oponível erga
omnes (coisa julgada formal e material), existe, todavia, o ato administrativo
inimpugnável e imodificável pela Administração, por exauridos os recursos
próprios e as oportunidades internas de autocorreção da atividade
administrativa [...]."

São essas, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, as nossas considerações, ao
mesmo tempo em que submeto o Projeto de Lei à apreciação desta Casa, aguardando breve
tramitação legislativa e a necessária aprovação da matéria.

Em conclusão, tem-se como obrigatória a umao de esforços do Poder Público
(Executivo e Legislativo) e da sociedade para eliminar iniquidades, garantir transparência e
reestruturar o IPTU do município, eis que representa um importante instrumento fiscal e de gestão
territorial da nossa cidade, gerando mais bem-estar social à população hamburguense;
especialmente nas demandas concernentes à saúde, à segurança, à educação, ao saneamento básico
e à pavimentação de vias, dentre outros.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o
presente Projeto de Lei Complementar à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando-se desde
já pela sua apreciação e aprovação desta proposta.
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