
 
PROJETO DE LEI Nº _____/2022. 

 

 

Concede desconto especial no pagamento de IPTU e 

Taxa de Coleta de Lixo de 2022 e dá outras 

providências. 

 

 

Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a conceder desconto de 5% 

(cinco por cento) aos contribuintes que efetuarem o pagamento do IPTU – Imposto Predial 

e Territorial Urbano e Taxa de Coleta de Lixo de 2022, em quota única até 20 de abril de 

2022. 

Art. 2º Caso o contribuinte não optar pelo pagamento com desconto (em 

parcela única), seu IPTU será lançado e devido na forma parcelada, com número de 

parcelas estabelecidas no Art. 22, da Lei Complementar nº 01 de 22 de dezembro de 2000. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos treze dias do 

mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

  

 

O Projeto de Lei, anexo, que encaminhamos, à nossa Colenda Câmara 

Municipal, para considerações, apreciação e votação dos Senhores Vereadores, foi 

motivado pelas razões a seguir expostas: 

 

O Imposto Predial e Territorial Urbano, mais conhecido pela sigla 

IPTU/TSU, é um tributo de origem constitucional, estabelecido no art. 165, I, da 

Constituição Federal, de competência do Município, e incide sobre o valor venal atribuído 

à propriedade localizada na área urbana do município, cuja arrecadação tem por finalidade 

a manutenção dos diversos serviços públicos urbanos de competência e atribuição do Poder 

Público Municipal, durante o ano de sua arrecadação, denominado ano de competência. 

Tem como base de cálculo o valor venal atribuído pelo mesmo Poder Público a cada 

imóvel, anualmente, em função de parâmetros fixados por lei específica de competência 

municipal, atualizada ano a ano. 

 

Os valores venais dos imóveis, sobre os quais incidirá o IPTU do exercício 

de 2022, serão reajustados pelo índice do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumulado nos últimos doze 

meses, no período compreendido entre janeiro de 2021 a dezembro de 2021, incidente 

sobre os valores venais praticados no exercício de 2021, da mesma forma em relação aos 

valores das taxas. 

 

  Sua arrecadação está prevista no Orçamento anual e o seu regulamento 

consta no Código Tributário do Município, constante da Lei Complementar nº 001, de 22 

de dezembro de 2000, com suas alterações posteriores. 

 

Pretende-se conceder um desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total do IPTU/TSU de 2022 que é mais compatível com o atual comportamento da 

inflação, para os contribuintes que optarem por realizar o seu recolhimento de uma só vez, 

no prazo do primeiro vencimento do tributo. Com isso, pretende-se também, antecipar o 

ingresso dos recursos da arrecadação anual, a fim de permitir que a Administração do 

Município possa fazer frente ao custeio dos serviços que, normalmente, são realizados em 

maior volume e intensidade nos primeiros meses do exercício. 

 

Acentue-se, outrossim, que os valores que serão arrecadados a menor, com 

os descontos previstos neste Projeto de Lei, já foram considerados na previsão da 

arrecadação inserida no Orçamento a ser aprovado para o próximo exercício, ficando 

afastada, nesse caso, a característica de renúncia de receita. 



 

Por todo o exposto, a Administração Municipal espera a aprovação deste 

Projeto de Lei por parte dessa colenda Câmara de Vereadores, que rogamos seja incluído 

no expediente da próxima sessão, para exame e votação em regime de urgência, na forma e 

prazo regimentais, para vigorar já a partir do início do próximo exercício. 

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

 


