
         

 

 

 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento 
 

 

Matéria: Projeto de Lei nº 09/2022.  

 

 

Objeto: Concede desconto especial no pagamento de IPTU e Taxa 

de Coleta de Lixo de 2022 e dá outras providências. 

 

 

O Projeto de Lei, encaminhado pelo Prefeito Municipal em caráter de 

urgência, solicita autorização legislativa para 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.  

A Constituição Federal estabelece que compete aos Municípios, nos termos 

do art. 30, inciso III, instituir e arrecadar seus tributos, sendo que precisamente acerca do 

Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, sua competência tem fundamento 

nos termos do ar art. 156, inciso I, ambos da Constituição Federal. Assim, observada a 

autonomia do Município (art. 18, da CF), eventual concessão de benefícios de ordem 

fiscal, deverá se dar mediante lei especifica do próprio ente, em relação a seus tributos, 

consoante o disposto ao §6º, do art. 150, da Constituição Federal.  

Assim, considerando o desconto trazido, quanto a redução de 5%, do valor 

do tributo, em caso de pagamento à vista, observada a data de vencimento, a proposição 

está a tratar de benefício fiscal, e no mesmo intuito, se amolda a isenção prevista nos 

termos do art. 1º, da proposição, ao passo que desonera o contribuinte do pagamento 

integral, como “premiação” ao pagamento antecipado. 

Quanto ao desconto para pagamento de IPTU e taxa de coleta de lixo, 

portanto, configura-se como uma isenção parcial, sendo compreendido, assim, como uma 

renúncia de receita tributária. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14, 

exemplifica algumas espécies de incentivos ou benefícios tributários. 

Diante dos fundamentos expostos esta Comissão emite PARECER 

FAVORÁVEL à tramitação do Projeto de Lei nº 09/2022. 

 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 24 de janeiro de 2022. 

 

 

 

                                       Vereador Clodomir José Rigo 
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