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Projeto de Lei n° 001/2018 - EXECUTIVO

• ----------_____
EHENTik: "AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
-CONCEDER DESQONtO PARA 0 PAGAMENTO DO IMPOSTO
- SOBRE A PROPRIEDADE -PREDIAL E_-TERRITORIAL URBANA
(IPTU) S TAXA DE REM0çA0 DE LIXO EM COTA UNICA (A
-VISTA)_ -PARA 0 •EXERCICIO DE 2018 E DA OUTRAS
- PRDv±DENcrA-s?'

A Cornissào Permanente de• Finanças, Orcamthto, EducaçAo; Saüde, Meio
Ambiente, Esporte e Cultura, reunida na forma regimental, corn base nos artigos 71 e
paragrafo 4° do artigo 77 do Regirnento Intemo, para apreciar o projeto acima mencionado de
autoria do Chefe do Executivo, protocolado nit Casa em 25/01/2018 (quinta-feira), corn
pedido de sessAo extraordinãria. A matéria visa conceder desconto de 5% do valor.total -do IPTU, pan
pagamento a vista, em parcela Unica, no presente exercIcio.
-No caso de parcelamento do ref5rido imposto, não havera desconto, mas
poderá ser dividido em parcelas mensais, hinitader ao valor minima de R$ 25,00.
Os municIpios no inicio do exercIcio financeiro, concedem descontos para
pagamento em parcela ünica do IPTU, podemos citar para- o aria de 2018 a cidade de Silo
Paulo (4%), Rio de Janeiro-RJ (7%), Goiánia-GO (10%), Belo Horizonte-MG (5%) c
RibeirAo Preto-SP (10%). Nâo são so eles, mas também as govemos estaduais lançam mAo de
tal desconto para pagamento em cota ünica do IPVA, a tItulo de exemplo, neste ano a Estado
de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, concederam 3%.
Portanto, tal medida visa garantir recadaçAo para as fazendas pUblicas, de
forma rápida corn a efeitva contrapartida do desconto, que é o grande motivador para a
contribuinte.
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Assim, a comissAo entende que o proj eto de lei no 00 1/2018, do Executivo,
está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e convenieneia ser
analisado pot eada Vereador.
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