
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de
Administração • SEMAD IADMINISTRAÇÃOHAMBURGO

NOVe.\-\&OO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° ~, DE~,DE __ DE 2019

Altera e acrescenta os dispositivos que mencio-
na na Lei Municipal nO1.031, de 24 de dezem-
bro de 2003, que consolida a Legislação Tribu-
tária Municipal, instituindo o Código Tributá-
rio Municipal Consolidado, e dá outras provi-
dências.

A PREFEITA DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo

a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei altera parcialmente a Lei Municipal n° 1.031, de 24 de dezembro
de 2003, que institui o Código Tributário Municipal Consolidado, no que se refere.

Art. 2° Os artigos 14, 26, 30, 31, 32, 58, 68, 81, 86, 89, 174, 228 da Lei
Municipal nO1.031, de 24 de dezembro de 2003, passam a viger com as seguintes alterações e
acréscimos:

"Art. 14 .

~ 1° Nos imóveis onde existir excesso de área, conforme definido na legislação
pertinente ao Plano Diretor Urbanístico Ambiental - PDUA do Município, apli-
car-se-á sobre essa área a alíquota prevista no caput desse artigo." (AC)
..................................................................................................

"Art. 26 .

I - Impugnação ou reclamação do sujeito passivo; (NR)
.....................................................................................................

lU - Iniciativa de oficio da autoridade fazendária, conforme previsto no Código
Tributário Nacional." (NR)
.......................................................................................................

"Art. 30. Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, observando-se a legislação tributária municipal e demais legis-
lações municipal, estadual e federal pertinentes a cada área: (NR)
...........................................................................

IV - .
.....................................................................................................

b) por possuírem Áreas de Preservação Permanente - APP, desde que não degra-
dadas e não edificadas, nos termos das legislações municipal, estadual e federal,
em especial a Lei Federal nO12.651, de 25 de maio de 2012; (NR)
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c) por possuírem vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica - BMA, no
estágio primário e nos estágios secundário, inicial, médio e avançado de
regeneração, com valor ambiental e ecológico, nos termos das legislações
municipal, estadual e federal, em especial a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nO33/1994; (NR)

................................................................................................

e) por terem sido atingidos pelo sistema viário do Plano Diretor Urbanístico Am-
biental- PDUA, conforme legislação municipal pertinente ao assunto. (NR)
................................................................................................

VII - Os proprietários de áreas utilizadas para o desenvolvimento de culturas
extrativo vegetal, agrícola, pecuária ou agro industrial, nos termos das Legislações
Municipal, Estadual e Federal, em especial o Decreto-Lei Federal nO57, de 18 de
novembro de 1966. (AC)
................................................................................................

S 3° Nos casos dos incisos I, lI, IIl, IV, V, VI e VII do presente artigo, a
isenção dar-se-á para os exercícios seguintes ao da solicitação, expressa e
formalmente, pelo responsável tributário, observando-se em relação ao InCISO

IV, alíneas "a", "b", "c" e "e", e ao inciso VII, os seguintes aspectos: (NR)

I - As áreas isentas serão determinadas em percentual de área atingida pela situa-
ção prevista nos incisos em relação ao total da área envolvida; (AC)

II - As Secretarias responsáveis de cada área deverão elaborar e emitir
parecer técnico, atestando a situação que justifique a concessão da isenção e
o percentual de área, em relação à área total, a ser considerado para a
concessão da isenção prevista; (AC)

.................................................................................................

S 4° A isenção prevista, exclusivamente, na alínea "e" do inciso IV desse artigo,
aplicar-se-á também à Taxa de Coleta de Lixo de Imóveis - TCLI, prevista nos ar-
tigos 114 a 118 desta Lei, para os proprietários de imóveis territoriais." (AC)
.........................................................................

"Art. 31. Fica isento do pagamento do Imposto, o sujeito passivo tributário ou
possuidor por natureza ou acessão fisica, conforme definido no Código Civil, de
um único imóvel (casa ou apartamento), utilizado exclusivamente para sua resi-
dência, desde que observados os requisitos estabelecidos na legislação tributária
municipal e os seguintes: (NR)

I - construído, quando não apartamento, sobre terreno não passível de divisão em
mais unidades autônomas, conforme localização/zoneamento, e possua o proprie-
tário renda integral e mensal, incluindo a do cônjuge/companheiro, de até 650
URMs (Unidades de Referência Municipal); (NR)
.........................................................................

IV - aposentado por invalidez permanente, ou seu cônjuge/companheiro também
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aposentado por invalidez permanente, pelo Regime Geral ou Próprio de Previdên-
cia, com base em laudo emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, ainda que a doença incapacitante venha a
ser diagnosticada após a aquisição do imóvel, e que possua, comprovadamente,
renda integral e mensal, incluindo os do cônjuge/companheiro, de até 03 (três) sa-
lários-mínimos nacionais, desde que observados os requisitos estabelecidos em re-
gulamento e seja portador das seguintes doenças: (AC)

a) tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, esclerose lateral amio-
trófica, neoplasia maligna, cegueira total, hanseníase, paralisia irreversível e inca-
pacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, espondi-
loartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida e obesidade mórbida .
...................................................................................................

S 2° A existência de mais de uma casa edificada sobre terreno não passível de di-
visão em mais unidades autônomas não impede a concessão da isenção prevista
nos incisos I, H, IH e IV para o imóvel em que reside o sujeito passivo proprietá-
rio ou possuidor legal do terreno, desde que faça prova do preenchimento dos re-
quisitos estabelecidos.

S 3° O falecimento de um dos cônjuges não impede a concessão de 50% (cinquen-
ta por cento) da isenção prevista nesse artigo para o cônjuge remanescente, que ti-
ver filhos com o contribuinte falecido, sujeito passivo proprietário ou possuidor
por natureza ou acessão física.

S 4° A isenção prevista nos incisos I, H e IV desse artigo deverá ser requerida anu-
almente, expressa e formalmente, até o último dia útil do mês de agosto e será ou-
torgada para o exercício seguinte ao da solicitação, fazendo o sujeito passivo pro-
va do preenchimento dos requisitos previstos na legislação tributária municipal."
(NR)
.....................................................................................

"Art. 32 .

Parágrafo Único. Para a concessão da isenção prevista nesse artigo, o órgão técni-
co vinculado à Administração Municipal, representado por seus membros, forne-
cerá, anualmente, à Secretaria Municipal da Fazenda, até o dia 30 de setembro de
cada exercício, a listagem ou o inventário contendo a relação dos prédios his-
tórico-culturais que atendam os requisitos da legislação municipal pertinente, em
especial a Lei Municipal nO2.958, de 10 de agosto de 2016." (NR)
.......................................................................................................

"Art. 58 .
.......................................................................................................

I - ISSQN - Pessoas Jurídicas - o máximo de 48 (quarenta e oito) parcelas men-
sais e sucessivas, limitado o valor mínimo da parcela ao valor equivalente a 50
(cinquenta) Unidades de Referência Municipal - URM;
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II - ISSQN - Autônomos - o máximo de 1O (dez) parcelas mensais e sucessivas,
limitado ao valor mínimo da parcela ao valor equivalente a 15 (quinze) Unidades
de Referência Municipal - URM, instituída pela Lei Complementar Municipal nO
473, de 9 de março de 2001;

III - ISSQN - Pessoas Jurídicas - penalidades isoladas de natureza tributária - o
máximo de 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, limitado o valor mínimo da
parcela ao valor equivalente a 50 (cinquenta) Unidades de Referência Municipal _
URM, instituída pela Lei Complementar Municipal n° 473, de 9 de março de
2001;

IV - ISSQN - Pessoas Jurídicas - penalidades de natureza tributária definidas no
artigo 174, incisos I, lI, III, XLII, XLIV e XLVI - o máximo de 48 (quarenta e
oito) parcelas mensais e sucessivas, limitado o valor mínimo da parcela ao valor
equivalente a 50 (cinquenta) Unidades de Referência Municipal- URM, instituída
pela Lei Complementar Municipal nO473, de 9 de março de 2001;

V - ISSQN - Pessoas Jurídicas - cuja base de cálculo for apurada na forma do ar-
tigo 46-A - o máximo de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, limi-
tado ao valor mínimo da parcela ao valor equivalente a 50 (cinquenta) Unidades
de Referência Municipal - URM, instituída pela Lei Complementar Municipal n°
473, de 9 de março de 2001;

VI - ISSQN - Pessoas Físicas - cuja base de cálculo for apurada na forma do arti-
go 46-A - o máximo de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, limita-
do ao valor mínimo da parcela ao valor equivalente a 50 (cinquenta) Unidades de
Referência Municipal - URM, instituída pela Lei Complementar Municipal n°
473, de 9 de março de 2001." (NR)
......................................................................................................

"Art. 68 .
.......................................................................................................

~15. Na hipótese de não localização da empresa para fins de notificação pessoal
quanto ao Auto de Infração, e depois de esgotada a tentativa de localização do
contribuinte pela via editalícia, fica a Secretaria Municipal da Fazenda, através da
Diretoria de Tributos Mobiliários, autorizada a cancelar a multa aplicada pela au-
sência de entrega do documento fiscal previsto neste artigo." (AC)

"Art. 81. . .
......................................................................................................

~ 4° Verificada a preponderância, a que se referem os parágrafos anteriores, não
apresentados os documentos solicitados pela fiscalização tributária municipal ou
não estabelecidos os requisitos da norma atinente à imunidade, tomar-se-á devido
o imposto, nos termos da lei vigente à data de aquisição, sobre o valor do bem ou
direito nessa data, sendo conferido o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação
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do lançamento, a partir do recebimento da notificação. (NR)
....................................................................................................

S 7° Para os fins do disposto no parágrafo 4° desse artigo, o valor do bem ou
direito declarado pelo sujeito passivo na data de aquisição será submetido à
avaliação pela autoridade fiscal, mediante laudo técnico emitido por engenheiro
servidor detentor de cargo efetivo do Município, e, sendo este valor apurado
maior que o declarado, servirá de base de cálculo para o imposto apurado e
corrigido monetariamente, se necessário." (AC)
....................................................................................................

"Art. 86 '" .
...................................................................................................

S 3° Nas transmissões de imóveis rurais, a base de cálculo do imposto será o
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado no negócio jurídico ou
do valor venal avaliado pela autoridade fiscal, mediante laudo técnico emitido por
engenheiro servidor detentor de cargo efetivo do Município, se este for
maior."(NR)
.........................................................................

"Art. 89 .
..................................................................................................

v - na remição, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do depósito e antes
da expedição da respectiva carta;" (NR)
.....................................................................

"Art. 174 .
....................................................................................................

v - Sendo adquirente de imóvel ou direito a ele relativo, nas hipóteses
previstas nos incisos IH, IV e V do art. 81, deixar de encaminhar o contrato social
da empresa à administração tributária municipal no prazo de 90 (noventa) dias
contados do ato, formalizado no órgão competente - multa de 200 (duzentas)
URMs - Unidades de Referência Municipal, instituída pela Lei Complementar
Municipal nO473, de 9 de março de 2001;" (NR)
.....................................................................................................

"Art. 228 .

S 1° Os representantes servidores públicos do Município serão designados pelo
Prefeito, devendo a escolha recair sobre bacharéis em direito ou ciências
contábeis. (NR)
.........................................................................

S 5° Não poderão ser membros os servidores públicos investidos no cargo de
Diretor, cujas decisões são objeto de apreciação da Junta de Recursos Fiscais."
(AC)
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Art. 3° O artigo 24 da Lei Municipal nO1.031, de 24 de dezembro de 2003, passa
a viger com a seguinte redação:

"Art. 24. O lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-
na é anual, far-se-á em expressão monetária e de oficio, à vista dos elementos
constantes no Cadastro Imobiliário, quer declarados pelo sujeito passivo ou apura-
dos pelo Fisco, tendo por base a situação do imóvel no exercício anterior.

S 1° O sujeito passivo ou responsável será regularmente notificado, acerca do lan-
çamento e dos prazos, da seguinte forma:

I - pessoalmente, mediante comunicação escrita;

II - através de comunicação postal com aviso de recepção;

III - através de edital publicado em jornal de circulação local, ou

IV - através de comunicação ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

S 2° Presume-se válida a notificação dirigida ao endereço informado pelo
contribuinte, o constatado de oficio pela administração tributária municipal
ou o constante no cadastro imobiliário fiscal para a entrega das guias de
pagamento do imposto, cumprindo ao sujeito passivo atualizar o respectivo
endereço sempre que houver modificação." (NR)

Art. 4° Ficam acrescidos à Lei Municipal n.O1.031, de 24 de dezembro de 2003,
os seguintes artigos 28-A, 89-A, 97-A:

"Art. 28-A. Os créditos tributários provenientes de multas tributárias, quando apli-
cadas ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU, vencidos
e/ou vincendos, poderão ser parcelados pelo proprietário do imóvel ou responsá-
vel tributário, ou seus procuradores nomeados, observando-se:

I - IPTU - Penalidades isoladas de natureza tributária, definidas no artigo 174,
incisos XIII e XXVI - o máximo de 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas,
limitado o valor mínimo da parcela ao valor equivalente a 50 (cinquenta)
Unidades de Referência Municipal - URM, instituída pela Lei Complementar
Municipal nO473, de 9 de março de 2001.

S 1° Aplicam-se, no que couber ao parcelamento previsto nesse artigo, as mesmas
disposições contidas nos parágrafos do artigo 58 desta lei." (AC)
..............................................................................................

"Art. 89-A. Os créditos tributários provenientes de multa tributária ou de
lançamento do Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles
relativos, mediante ato oneroso "inter vivos" - ITBI, vencidos e/ou vincendos,
poderão ser parcelados pelo adquirente ou responsável tributário, ou seus
procuradores nomeados, observando-se:
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I - ITBI - Compra direta - o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas mensais e su-
cessivas, limitado o valor mínimo da parcela ao valor equivalente a 50 (cinquenta)
Unidades de Referência Municipal - URM, instituída pela Lei Complementar
Municipal nO473, de 9 de março de 2001;

II - ITBI - Não aplicação da imunidade e/ou das isenções previstas nos artigos 81
e 82 desta Lei - o máximo de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas,
limitado o valor mínimo da parcela ao valor equivalente a 50 (cinquenta)
Unidades de Referência Municipal - URM, instituída pela Lei Complementar
Municipal nO473, de 9 de março de 2001;

III - ITBI - Penalidades isoladas de natureza tributária, definidas no artigo 174,
incisos IV, V, VI, VII, XIII, XXVI e XLI - o máximo de 10 (dez) parcelas
mensais e sucessivas, limitado o valor mínimo da parcela ao valor equivalente a
50 (cinquenta) Unidades de Referência Municipal - URM, instituída pela Lei
Complementar Municipal nO473, de 9 de março de 2001;

~ 1° Somente após a quitação de todas as parcelas do imposto, será emitida a
correspondente certidão de quitação para lavratura da escritura pública ou
transcrição do título de transmissão imobiliária em Tabelionato, a ser devidamente
encaminhada no Oficio de Registro de Imóveis.

~ 2° Aplicam-se, no que couber ao parcelamento previsto nesse artigo, as mesmas
disposições contidas nos parágrafos do artigo 58 desta Lei." (AC)
............................................................................................................

"Art. 97-A. O contribuinte adquirente de imóvel ou direito a ele relativo, nas hi-
póteses previstas nos incisos III, IV e V do art. 81, deverá encaminhar o contrato
social da empresa à administração tributária municipal no prazo de 90 (noventa)
dias contados do ato, formalizado no órgão competente." (AC)

Art. 5° Ficam revogados a alínea "d" do inciso IV e o ~ 2°, ambos do art. 30, o art.
33 e seu parágrafo único, bem como o art. 34 e seus parágrafos, da Lei Municipal
n.O1.031, de 24 de dezembro de 2003.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
Leis Municipais nO3.087, de 15 de fevereiro de 2018, e n° 3.108, de 14 de maio de 2018.

GABINETE DA PREFEITA DE NOVO HAMBURGO, aos__ ~ dias do
mês de do ano de 2019.

Prefeita

Registre-se e Publique-se.

Secretário Municipal de Administração
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