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PROJETO DE LEI Nº. 044/2019 
 
 
 
CONCEDE ANISTIA, REMISSÃO E ISENÇÃO DE IPTU 
AOS RESIDENTES NO LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO 
II, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em especial pelo inciso 

IX do art. 37, da Constituição Federal e a Lei Municipal nº 1.005, de 24 de maio de 1990; 

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Referente ao crédito tributário de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana), o Município fica autorizado conceder anistia dos encargos moratórios, 
bem como remissão do principal, aos contribuintes e famílias residentes no Loteamento São 
Cristóvão II, localizado no Município de Seberi/RS. 
 

Art. 2º Fica autorizado ao Município a concessão de isenção de IPTU (Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana) àqueles que comprovarem estar residindo, nos 
termos da lei, no Loteamento São Cristóvão II, localizado no Município de Seberi/RS. 
 

Art. 3º Considera-se, para efeitos de anistia e remissão, os débitos inscritos em dívida 
ativa ou não até a publicação desta lei, bem como os 10 (dez) exercícios seguintes para efeitos 
de isenção. 
 

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 16 DE MAIO DE 2019. 
 

                                                                         CLEITON BONADIMAN 
                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL  
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EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

PROJETO DE LEI Nº 44/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 
Apraz–nos, neste ensejo, cumprimentar cordialmente Vossas senhorias, 

oportunidade em que, encaminhamos a Vossas Excelências, na forma da legislação em vigor, 
para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, o presente Projeto de Lei, que CONCEDE 
ANISTIA, REMISSÃO E ISENÇÃO DE IPTU AOS RESIDENTES NO LOTEAMENTO SÃO CRISTÓVÃO 
II, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O Poder Público Municipal concedeu cessão de uso de diversas 
residências construídas com recursos públicos, cujo objetivo era a alocação de pessoas de 
baixa renda que estivessem inscritas e fossem selecionadas em programas habitacionais. 

Assim nasceu o Loteamento São Cristóvão II, composto por residências 
públicas cedidas a pessoas que cumprissem os requisitos do programa, especialmente, 
considerando sua insuficiência remuneratória (baixa renda). 

No entanto, alguns destes beneficiários tem sido alvo de cobranças de 
IPTU, tendo ocorrido lançamentos tributários, inscrição em dívida ativa e alguns, inclusive, 
sendo demandados via execução fiscal. 

Porém, como é de conhecimento destes nobres Edis, o Loteamento São 
Cristóvão II é composto por famílias de baixíssima renda, cujos moradores não possuem a 
menor condição de arcar com os custos tributários de sua residência, mostrando-se como 
medida de justiça o perdão dos débitos lançados em dívida ativa (remissão), bem como a 
isenção da cobrança de IPTU dos sujeitos passivos que lá residem, injustiça esta que se 
pretende corrigir com a presente proposta legislativa. 

Para tanto, necessário indicar as formalidades legais para a concessão 
destes incentivos e benefícios fiscais, bem como discorrer de maneira mais específica sobre o 
instituto da remissão tributária. 

Remissão é o ato de remitir ou perdoar a dívida por parte do credor 
benigno, que renuncia o seu direito. É hipótese de extinção de obrigação (no caso, crédito 
tributário). A remissão pode ser classificada em pessoal, material, mista, geral e individual.  

Remissão pessoal é a estabelecida em função das condições pessoais 
do contribuinte devedor ("ratione personae"), sem quaisquer outras considerações 
pertinentes ao crédito tributário ou a dívida, como a concedida em consideração "à 
situação econômica do sujeito passivo" ou a "erro ou ignorância escusáveis do sujeito 
passivo, quanto a matéria de fato" (art. 172, I e II do CTN). 

Remissão material é a que leva em consideração a dívida do 
contribuinte ("ratione materiae") em função da sua natureza ou do seu valor econômico, 
não importando a condição do contribuinte devedor, como a concedida em função da 
"diminuta importância do crédito tributário", de pequeno valor; ou de "condições 
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peculiares à determinada região do território da entidade tributante" (art. 172, II I e V do 
CTN), como a remissão de débito de IPTU de móveis atingidos por enchentes ou outros 
desastres. Quando concedida em uma obrigação solidária, a remissão material exonera a 
todos os obrigados (art. 125, II do CTN). 

Remissão mista ou pessoal e material é a que conjuga os dois critérios 
anteriores, as condições pessoais do contribuinte e a dívida. Visa atender "considerações 
de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso" (art. 172, IV 
do CTN), como a remissão do IPTU para o proprietário de um único imóvel cujo valor não 
seja superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Conjuga a condição pessoal de ser proprietário 
de um único imóvel com o valor da dívida. 

Considerando que estamos falando de remissão pessoal, assim prescreve 
o Código Tributário Nacional: 

 
Art. 172, CTN. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a 
conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do 
crédito tributário, atendendo: 
I - à situação econômica do sujeito passivo; 
II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a 
matéria de fato; (grifo nosso) 
 

Destarte, desde que o ente municipal preveja em lei própria (tal como ora 
se pretende), é legalmente admissível a remissão (perdão) de crédito tributário legalmente 
constituído em razão da situação econômica do sujeito passivo. 

Obviamente, para que a remissão ocorra, alguns requisitos merecem ser 
respeitados, especialmente aqueles indicados na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – Lei 
Complementar nº. 101/2000), que assim dispõe: 

 
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:  
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. 
§ 1o 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 
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discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. (grifo nosso) 
 

No mesmo sentido é o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Seberi para o ano de 2019 (Lei Municipal nº. 4.433/2018) 

 
Art. 57. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder 
ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a 
estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, 
ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos 
favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da 
dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos 
do orçamento da receita. 
§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza 
tributária, não considerada na estimativa da receita orçamentária, 
dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e 
financeiro e somente entrará em vigor se adotadas, conjunta ou 
isoladamente, as seguintes medidas de compensação: 
a) aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição; 
b) cancelamento, durante o período em que vigorar o benefício, de 
despesas em valor equivalente. 
§ 2º Poderá ser considerado como aumento permanente de receita, 
para efeito do disposto neste artigo, a elevação do montante de 
recursos recebidos pelo município, oriundos da elevação de alíquotas 
e/ou ampliação da base de cálculo de tributos que são objeto de 
transferência constitucional, com base nos artigos 157 e 158 da 
Constituição Federal, em percentual que supere a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
§ 3º Não se sujeita às regras do § 1º: 
I - a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia 
apresentados com base na legislação municipal pré-existente. (grifo 
nosso) 
 

Considerando o caso deste Projeto de Lei, por a remissão em liça não ter 
sido contemplada na Lei Orçamentária para o ano de 2019, deverá o Ente Municipal atender 
ao que prescreve o inciso II do art. 14 da LRF, ou seja, apresentar as medidas de compensação 
da receita a ser renunciada, em consonância, também, com a LDO municipal. 

Sobre o incremento de arrecadação (medida de compensação), 
importante citar que o Executivo Seberiense editou, em 22/12/2018, a Lei Municipal nº. 4.457, 
a qual alterou as zonas fiscais e seus limites, majorando a arrecadação tributária em face da 
ampliação de zonas fiscais que demandem pagamento de IPTU de alíquota mais elevada, já 
para o ano de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art157
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Portanto, o aumento de arrecadação de IPTU com base na referida lei 
municipal já se implementou neste ano, continuará em 2020, em 2021 e enquanto viger a lei, 
atendendo ao período indicado no caput do art. 14 da LRF. 

Tendo o Poder Público Municipal implementado a medida de 
compensação antes da concessão de remissão, cumprido está o disposto no art. 14, § 2º, da 
LRF, verbis: 

Art. 14. [...]  
§ 2o 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. 
 

Para fins de impacto orçamentário e financeiro para o exercício de 2019 
e aos dois seguintes, assim indicamos, considerando correção monetária pelo IPCA, e o valor 
corrigido na data da baixa no sistema de tributos do município: 

 Remissão e anistia, e isenção até 2019: R$ 8.475,98 

 Isenção para 2020: R$ 1.625,80, utilizando o IPCA 2018 

 Isenção para 2021: R$ 1.686,77 utilizando o IPCA 2018 
Em face de todo o exposto, o presente Projeto de Lei atende a todas as 

exigências da LRF e da LDO/2019 quanto à remissão ora ofertada, conforme disposto supra. 
Considerando que a anistia é instituto que “perdoa” os encargos da mora, 

tais como juros e correção monetária, e considerando que o objeto principal deste Projeto de 
Lei é a remissão do crédito tributário (dívida principal), evidente que, eliminando parcial ou 
totalmente o principal da dívida, também eliminaria seus acessórios, no caso os juros e a 
multa. No entanto, por apego ao formalismo, entendemos adequada a concessão, também, 
de anistia dos encargos eventualmente incidentes sobre o principal. 

Ademais, quanto à isenção proposta neste mesmo projeto legislativo, 
considerando as argumentações supra de modo a evitar tautologia, está claramente 
demonstrado o atendimento aos requisitos legais, visto que demanda as mesmas exigências 
que a remissão. 

Essas são as razões, senhor Presidente, pelas quais encaminho o Projeto 
sob comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, solicitando, desde já, que os ilustres 
membros do Poder Legislativo aprovem a presente proposição, colocando-me ao inteiro 
dispor dessa Casa Legislativa, para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
 

CLEITON BONADIMANN 
PREFEITO MUNICIPAL 


