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impacto flnanceito - PLC código Tributário
De Flávio Luís T. da Silva <flavio-silva@camaranh.rs.gov.br>

Para Artemio Ademar Friedrich <artemio-friedrich@camaranh.rs.gov.br>

Data 23/08/2021 15:05

~ impacto Financeiro.docx (-12 KB)

Boa Tarde!

Em contato telefônico com a Ora. Fernanda Luft, Procuradora do Município,

houve, por ela, a validação do presente e-mail de apresentação do impacto financeiro.

:,Flávio Luís T. da Silva:.

Diretor Geral da Câmara Municipal

(51) 3594-0503

(51) 3594-0504

-------- Mensagem original .-------

Assunto:impacto financeito - PLC código Tributário
Data: 23/08/2021 13:47
De: Fernanda Vaz Luft <fernandaluft@novohamburgo.rs.gov.br>
Para: flavio-silva@camaranh.rs.gov.br

Boa trade Flávio

Tudo bem?
Segue em anexo, o impacto financeiro que deve ser anexado ao PLCque altera o Código Tributário.
No envio do PL este anexo ficou faltando.

Muito obrigada.

Att,
Fernanda

23/08/2021 15:0
I

mailto:flavio-silva@camaranh.rs.gov.br
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IMPACTO FINANCEIRO

Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro em relação aos 3 exercícios subsequentes à
aprovação do PLC que altera a Planta Genérica de Valores - PGV do IPTU (aplicável a partir do
exercício 2022), revoga e concede novas isenções, determina desconto ao imposto, em
conformidade com o art. 113 do ADCT da CF/88 e com o art. 14 da LCF 101/20001•

Item Exercício 2022 Exercício 2023 Exercício 2024
(R$) (R$) (R$)

Receita anual de IPTU2 56.837.000 58.735.000 60.696.000
Incremento atualização PGV (máx. 18.000.000 36.000.000 54.000.000
20%a.a.)3
(=) To.taliArrecadado. IPTU 74:837looo ...94.735~000 114~696.000
(-) Isenção imóveis IPTU v.v. até 3.199.700 3.302.730 3.379.023
70.000
(-) Desconto 5%4 1.705.110 1.762.060 1.820.912
(=) Tot••IArrecadéldó IPTU .. Salf.io: 69.932~190 89.670.210 109~496.065.- -
Firial

URM 2021: 3,7201
Correção IPTU aplicada em 2022 a 2024 - Média IPCA 2019, 2020, 2021: 4,48%, 3,22, 2,31% =
3,34%
Previsão arrecadação efetiva de IPTU 2021: 55.000.000
Previsão IPTU com a atualização da PGV 2022: 145.000.000 (Diferença em relação ao arrecadado
em 2021: Acréscimo de 90.000.000, distribuído em 5 anos)
Total imóveis isentos IPTU 2022 com v.v. até 70.000: 12.500 imóveis (IPTU 245,00) = 3.062.500
Percentual estimado de imóveis não inscritos em dívida ativa e com habite-se: 60%

1 CF/88 Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.
LC 101/2000 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: (Vide Medida
Provisória nO2.159. de 2001) (Vide Lei nO10.276. de 2001) (Vide ADI 6357)
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12,
e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
9 1" A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
9 2" Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no
inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
9 3" O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I. II,lY..e V do art. 153 da Constitui~ão, na forma do seu ~;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

2 Receita estimada de IPTU ao longo dos exercícios com base na média dos últimos 3 anos do IPCA (acumulado no período de 08 a
07 do exercício sub sequente), utilizada nos exercícios de 2022 a 2024.

3 PLC Alt. CTM Art. 5°. O valor do IPTU calculado após a atualização da Planta Genérica de Valores - PGV, em conformidade com
o disposto nesta Lei Complementar Municipal, a partir do exercício de 2022 até 2026, não poderá ter acréscimo superior à correção
monetária aplicável somada ao valor percentual de 20% (vinte por cento) ao ano.
Parágrafo Único. A partir do exercício de 2027, não será mais aplicado o limite de acréscimo disposto no caput deste artigo, ocasião
em que o valor do tributo passará a ser o resultado da multiplicação do valor venal do imóvel pela alíquota correspondente, nos
termos dos artigos 6° a 15 da Lei Complementar Municipal n° 1.031/2003.

4 PLC Alt. CTM Art. 27-A. Os imóveis edificados e ocupados que possuírem "habite-se", desde que sem débitos inscritos em dívida
ativa, terão uma redução de 5% (cinco por cento) no valor do IPTU.


