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Secretaria Municipal de Administraçao

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N°

I ADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

93 ,de2b de rr~fftMSf;£() de 2018.

Institui regime especial de tributação
para os casos que especifica, e dá
outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanCIOno a

seguinte Lei:

Art. r. Esta Lei institui regime especial de tributação para fatos geradores de
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, para fatos geradores de
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos, mediante ato
oneroso "inter vivos" - ITBI, e para fatos geradores de Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação desta Lei implicará na
restituição de imposto já pago, submetido a parcelamento administrativo e/ou judicial, ou
relativo a fatos geradores ocorridos em exercícios anteriores à 1° de janeiro de 2019.

Art. 2°. A presente Lei se aplica a novos parcelamentos do solo urbano para
fins de loteamento, aprovados no Município de Novo Hamburgo sobre terrenos com área
superficial bruta total igualou superior a 10 ha (dez hectares).

~ 1° Esta Lei também será aplicada a loteamentos com área superficial bruta
total igualou superior a 10 ha (dez hectares) aprovados antes da publicação desta Lei, desde
que as respectivas obras ou etapas não tenham sido iniciadas.

~ 2° O regime especial de tributação fixado nesta Lei, ressalvada a hipótese
prevista no art. 3°, aplica-se, exclusivamente, aos lotes ou unidades do proprietário original da
área loteada ou da empresa lote adora, para os fatos geradores de Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2019.

~ 3° A transmissão, a qualquer título, de lotes ou unidades autônomas, do
proprietário original da área loteada ou da empresa lote adora, a terceiros, ou a cessão de
direitos a sua aquisição, faz cessar, em relação a estes terceiros e aos lotes ou unidades objeto
destas operações, a aplicação do regime de tributação fixado nesta Lei.

~ 4° Em até 60 (sessenta) dias contados da formalização do ato de transmissão
ou de cessão de direitos à aquisição, de que trata o parágrafo anterior, cumprirá ao
proprietário original da área loteada ou à empresa loteadora, conforme o caso, informar ao
Município de Novo Hamburgo o ato translativo, com a indicação do nome, número do
Cadastro de Pessoa Jurídica e/ou Física do Ministério da Fazenda (CNPJ e/ou CPF) e
endereço conhecido do adquirente e/ou cessionário em favor do qual o lote e/ou unidade fora
transmitido, sob pena de cancelamento retroativo de ofício do benefício que trata esta Lei e
imposição de multa no valor pecuniário equivalente ao de 1.500 URM (Unidade de
Referência Municipal).
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Art. 3°. Igualmente será aplicado o regime especial de tributação previsto nos
artigos 5° e 6° desta Lei, aos lotes transmitidos pelo proprietário original da área loteada ou
pela empresa loteadora, sempre que o adquirente seja pessoa jurídica que tenha em seu objeto
social as atividades de parcelamento do solo urbano e/ou incorporação de imóveis e/ou
construção civil, e declare ao Município de Novo Hamburgo, com a anuência do transmitente
ou cessionário, ter (I) assumido a responsabilidade de execução, no todo ou em parte, da
infraestrutura do empreendimento ou (II) adquirido lote para, sobre ele, implantar
condomínio, seja edilício, seja urbanístico, composto por 10 (dez) unidades autônomas ou
maIs.

~ 1° A transmissão de lotes do proprietário original da área loteada ou .da
empresa loteadora em favor de adquirente que atenda aos requisitos previstos no caput deste
artigo é assegura a redução em 50% (cinquenta por cento) da correspondente alíquota do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos a eles relativos, mediante ato
oneroso "inter vivos" - ITBI, que incidir.

~r Para os fins do disposto no caput deste artigo, perderá o benefício o
adquirente ou cessionário do lote destinado a receber a implantação do empreendimento que
não comprovar o registro do respectivo memorial de incorporação no Ofício Imobiliário no
prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data da aquisição do terreno ou do lote, sendo
devido o imposto, retroativamente.

Art. 4°. É concedida isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU, sobre os lotes destinados ao loteamento e sobre os dele
decorrentes, durante o período de obras do loteamento, a contar do primeiro dia do exercício
subsequente ao do registro do lotemnento no Ofício de Registro de Imóveis.

~ 1° A isenção prevista no caput deste artigo vigerá pelo prazo máximo de 4
(quatro) anos se o lotemnento for implantado em uma única etapa, ou pelo prazo do
cronograma de obras e implantação do loteamento ajustado com o Município de Novo
Hamburgo, através de termo de compromisso próprio a ser celebrado, caso a implantação do
lotemnento ocorra em mais de uma etapa ou em prazo ajustado superior a 4 (quatro) anos, até
o limite de 20 (vinte) anos.

~ 2° A isenção prevista no caput deste artigo será aplicável também aos lotes já
individualizados no Cadastro Imobiliário Fiscal em decorrência de loteamentos aprovados
antes da publicação desta Lei, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2019, na forma do S 4° do artigo 2° da presente Lei, devendo o adquirente informar
ao Município de Novo Hamburgo em até 60 (sessenta) dias contados da formalização, o ato
de transmissão ou de cessão de direitos à aquisição, observadas as disposições do S 1° do
artigo 2° desta Lei.

Art. 5°. Para os loteamentos que contenham lotes destinados à implantação de
condomínios residenciais e/ou unidades comerciais, desde que constituídos por 10 (dez)
unidades autônomas ou mais, é concedida a isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU sobre as respectivas unidades autônomas, pelo prazo máximo de 4
(quatro) anos, se o condomínio residencial e/ou unidades comerciais forem implantados em
uma única etapa, ou pelo prazo do cronograma de obras e implantação do condomínio
residencial e/ou unidades comerciais ajustado com o Município de Novo Hmnburgo, através
de termo de compromisso próprio a ser celebrado, caso a implantação do lotemnento ocorra
em mais de uma etapa ou em prazo ajustado superior a 4 (quatro) anos, até o limite de 20
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(vinte) anos, tudo a contar do primeiro dia do exerClClO subsequente ao do registro do
memorial de incorporação no OfIcio de Registro de Imóveis.

Art. 6°. Para os loteamentos que contenham lotes destinados à implantação de
condomínios residenciais e/ou condomínios comerciais, desde que constituídos por 1O (dez)
unidades autônomas ou mais, é concedida a isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU sobre as unidades autônomas, a contar do primeiro dia do
exercício subsequente ao do registro do memorial de incorporação no Ofício de Registro de
Imóveis, pelo período de:

I - execução das obras, limitado a 6 (seis) anos na hipótese de condomínio
edilício de unidades construídas, residenciais (casas e/ou apartamentos) e/ou comerciais, ou;

11 - na hipótese de condomínio urbanístico (condomínio horizontal), conforme
prazo do cronograma de obras e implantação do condomínio edilício de unidades construídas
ajustado com o Município de Novo Hamburgo, através de termo de compromisso próprio a
ser celebrado, caso a implantação do condomínio edilício de unidades construídas ocorra em
mais de uma etapa ou em prazo ajustado superior a 6 (seis) anos, até o limite de 20 (vinte)
anos.

Art. 7°. Nos termos autorizativos do artigo gOA,S 1°, da Lei Complementar nO
116 de 2003, o regime de tributação especial instituído pela presente Lei assegura a redução
gradual das alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN que,
respectivamente, incidirem sobre os serviços contemplados nos itens 7.02 e 7.05 do artigo 40
da Lei Municipal nO1.031, de 24 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal), abaixo
descritos:

I - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem,
perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação,
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);

11 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços,
fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Parágrafo único. O contribuinte que aderir ao Simples Nacional, instituído
pela Lei Complementar Federal nO 123, de 14 de dezembro de 2006, não poderá gozar de
nenhuma redução de base de cálculo ou qualquer outro tipo de benefício fiscal disposto na
legislação do Município e na presente Lei, referentemente ao ISSQN, e será tributado pela
alíquota aplicável por meio das regras da referida Lei Complementar Federal.

Art. 8°. Para gozar dos benefícios concedidos pela presente Lei o beneficiário
deverá:

I - comprovar, documentalmente, a mantença, no Município de Novo
Hamburgo, da respectiva sede ou filial fiscal;

11 - demonstrar, por fichas de registro de empregados acompanhadas de
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comprovante de endereço, que mantém vínculo empregatício formal, com no mínimo 90%
(noventa por cento) de empregados residentes no Município de Novo Hamburgo;

111 - disponibilizar, para a Fiscalização Municipal, toda a documentação
necessana à apuração do exigido nesta Lei, permitindo acesso da mesma às respectivas
dependências;

IV - fornecer à Administração Municipal, mensalmente, cópia das respectivas
informações repassadas ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados,
inclusive GEFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social; e, anualmente, cópia da respectiva RAIS - Relação Anual
de Informações Sociais do exercício anterior;

V - apresentar CRF - Certificado de Regularidade do FGTS - Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, dentro de seu prazo de validade;

VI - Estar em dia com todos os tributos municipais.

~ 1° A documentação elencada nos incisos do caput deverá permanecer a
disposição do Fisco Municipal, que a qualquer tempo poderá solicitá-la para fins de
verificação fiscal quanto ao benefício de que trata a presente Lei.

~ 2° Verificado a qualquer tempo que o sujeito passivo que se utiliza dos
benefícios contemplados na presente Lei, prestou informações falsas, causou embaraço ao
Fisco ou não apresentou os documentos comprobatórios, quando solicitados, dentro do prazo,
perderá os benefícios de que trata a presente Lei, com efeitos retroativos à competência em
que passou a usufruir da alíquota reduzida, conforme enquadramento da tabela constante do
artigo 9° abaixo.

~3° Para fazer jus ao benefício, o contribuinte deverá formalizar, previamente,
através de formulário próprio, a ser disponibilizado pelo Fisco, com respectivo protocolo
junto ao setor do ISSQN, ficando o requerimento arquivado em seu cadastro fiscal.

Art. 9°. A redução gradual das alíquotas do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN instituídas pela Lei Complementar Municipal nO1.031, de 24 de
dezembro 2003 (Código Tributário Municipal), observará a seguinte tabela progressiva:

Número mínimo de empregados contra- Alíquota reduzida incidente calculada na
tados forma da LCM 1031/2003

De 20 até 40 empregados 2,5%

De 41 até 60 empregados 2,0%

Mais de 61 empregados 1,5%

I - Para fins de apuração da alíquota mensal, considerar-se-á o número de
empregados registrados vigente no último dia do mês imediatamente anterior.

11- As contratações e demissões de empregados que ocorrerem no transcurso
do mês e que impactarem diretamente no enquadramento da alíquota para fins de
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recolhimento do ISSQN, somente poderão ser considerados na competência imediatamente
posterior.

Parágrafo único. Para os efeitos acima somente poderão ser computados
empregados residentes na cidade de Novo Hamburgo.

Art. 10. A redução de alíquotas prevista no art. 9° vigerá pelo prazo máximo de
4 (quatro) anos se o empreendimento for implantado em uma só etapa, ou pelo prazo do
cronograma de obras e implantação do empreendimento, ajustado com o Município de Novo
Hamburgo, através de termo de compromisso próprio a ser celebrado, caso a implantação do
empreendimento ocorra em mais de uma etapa ou em prazo ajustado superior a 4 (quatro)
anos, até o limite de 20 (vinte) anos.

Art. 11. O regime de tributação especial preconizado pela presente Lei passará
a ter efeitos somente para os fatos geradores de tributos ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2019.

Art. 12. Os contribuintes que usufruírem dos benefícios concedidos pela
presente Lei, estarão sujeito, de igual forma, a aplicação das penalidades previstas no art. 174
da Lei Complementar Municipal n° 1.031 de 24 de dezembro de 2003 (Código Tributário
Municipal).

Art. 13. Os benefícios previstos nesta Lei deverão ser requeridos, por escrito, e
terão efeitos para somente para fatos geradores posteriores ao pedido.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será
posteriormente regulamentada por decreto.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 23
(vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2018.

Prefeita

Registre-se e Publique-se.

Secretário Municipal da Administração
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