
PROJETO DE LEI Nº         , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.  
Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 2.310, de 
16 de dezembro de 2009 e dá outras providências. 
 

                                                                                                     
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Faço Saber , que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo 
69, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1.º Altera os incisos I e II do artigo 17, da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, 
que passam a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 17. ... 
 
I – as áreas edificadas consideradas na projeção horizontal, com exceção das antenas, 
onde será considerada a metragem linear de projeção vertical e dos tanques de 
armazenamento, onde será considerada a metragem espacial (capacidade de 
armazenamento). 
 
II – o valor unitário padrão por m² da área construída no caso de edificações, o valor 
unitário padrão por metro linear no caso de antenas, e o valor unitário padrão por m³ no 
caso de tanques de armazenamento, todos segundo as tipologias e padrões construtivos, 
de acordo com os respectivos valores unitários constante do Anexo III e características 
tipológicas do Anexo IV, ambos desta Lei.” 

 
Art. 2.º Altera o art. 9.º da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 

“Art. 9.º A base de cálculo do IPTU é o valor venal total do imóvel, ou seja, aquele 
obtido através da soma do valor venal do terreno, ou fração ideal deste, e do valor venal 
das edificações nele existentes. 
 
§ 1º Quando se tratar de imóvel edificado, constituído de terreno e edificação, a alíquota 
para o cálculo do imposto será de: 
 
I – 0,15%, para imóveis com valor venal total inferior a R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais); 
 
II – 0,18%, para imóveis cujo valor venal total seja igual ou acima de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais) e inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 



reais); 
 
III – 0,20%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) e inferior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 
 
IV – 0,22%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) e inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 
 
V – 0,25%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais) e inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 
 
VI – 0,30%, para imóveis cujo valor venal total seja igual ou acima de R$ 1.000.000,00 
(um milhão reais). 
 
§ 2º Quando se tratar de terreno sem edificações, a alíquota para o cálculo do imposto 
será de: 
 
I – 0,35%, para imóveis com valor venal inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 
II – 0,36%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) e inferior R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 
 
III – 0,38%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) e inferior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 
 
IV – 0,40%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) e inferior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 
 
V – 0,43%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais) e inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 
 
VI – 0,45%, para imóveis cujo valor venal seja igual ou acima R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 
 
§ 3º Os valores das faixas referentes aos parágrafos 1º e 2º de que trata este artigo serão 
corrigidos anualmente por decreto do Executivo, utilizando-se os mesmos índices de 
reajuste aplicados para a correção das Plantas de Valores Genéricos (Terrenos e 
Edificações).”. 
 
§ 4º Os imóveis prediais, com uso comercial ou de serviços, independentemente de seus 
valores venais, terão alíquota única de 0,25% para o cálculo do IPTU. 
 
§ 5º Os imóveis prediais, com uso industrial, independentemente de seus valores venais, 



terão alíquota única de 0,30% para o cálculo do IPTU. 
 
§ 6º Os imóveis prediais, com uso de box de garagem, independentemente de seus 
valores venais, terão alíquota única de 0,18% para o cálculo do IPTU. 
 

Art. 3.º Altera o inciso V, do artigo 35, da Lei Municipal n.º 2310, de 16 de dezembro de 2009, que 
passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 35. ... 
 
I – ... 
 
II – ... 
 
III – ... 
 
IV – ... 
 
V – de ofício, os imóveis cujo valor venal total não ultrapasse o valor correspondente a 
255 (duzentos e cinquenta e cinco) Unidades de Referência Municipal (URMs) e 
atendam, simultaneamente, às seguintes condições:” 

 
Art. 4.º Altera os Anexos II, III, IV e V, constantes nos incisos II, III, IV e V, e inclui inciso VII, do 
artigo 45, da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, que fazem parte integrante desta 
Lei. 
 

Art. 45. ... 
 
I - ... 
II - ... 
III - ... 
IV - ... 
V - ... 
VI - ... 
VII – ANEXO II-A – Códigos de Bairros.” 

 
Art. 5.º Para o exercício de 2014, o pagamento do IPTU obedecerá ao seguinte calendário e respectivos 
descontos: 
 
I – 1ª Cota Única: vencimento em 15/05/2014 – 18,5% (dezoito vírgula cinco por cento). 
 
II – 2ª Cota Única: vencimento em 15/06/2014 – 12% (doze por cento). 
 



III – Pagamentos em parcelas:  
 
a) 1ª parcela: vencimento em 15/06/2014 – 5% (cinco por cento). 
 
b) 2ª parcela: vencimento em 15/07/2014 – 5% (cinco por cento). 
 
c) 3ª parcela: vencimento em 15/08/2014 – 5% (cinco por cento). 
 
d) 4ª parcela: vencimento em 15/09/2014 – 5% (cinco por cento). 
 
e) 5ª parcela: vencimento em 15/10/2014 – 5% (cinco por cento). 
 
Parágrafo único. Os descontos previstos neste artigo somente serão concedidos quando o pagamento 
for efetuado até as datas de vencimento acima indicadas. 
 
Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Fernando Xavier da Silva, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº         , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013  
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

 
Encaminhamos o presente Projeto de Lei que corrige os valores da Planta de Valores Genéricos de 
Imóveis Urbanos para fins do Imposto Predial e Territorial Urbano, conforme prevê o artigo 33, da Lei 
Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional: “A base do cálculo do 
imposto é o valor venal do imóvel”. 
 
Segundo o que nos ensina De Plácido e Silva, em sua obra Vocabulário Jurídico (Editora Forense, 3 a 
Edição, pág. 456), valor venal: “É o valor de venda, ou o valor mercantil, isto é, o preço por que as 
coisas foram, são ou possam ser vendidas”. 
 
No mesmo sentido é também o entendimento de Aliomar Baleeiro ( in Direito Tributário Brasileiro, 
Editora Forense, 10 a Edição, pág. 157): “Valor venal é aquele que o imóvel alcançará para a compra e 
venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis”.  
 
Tendo em vista que a última revisão da Planta de Valores Genéricos para fins de IPTU ocorreu em 
2006, transcorridos sete anos desde então, após estudos técnicos realizados, comprovou-se defasagem 
evidente dos valores adotados atualmente para fins da tributação. Além disso, a arquitetura local 
desenvolveu-se, criando e diversificando os tipos de edificações, exigindo a incorporação dos novos 
padrões tipológicos à legislação existente, de modo a evitar a renúncia de receita, por não haver como 
se tributar determinadas edificações, ou por ter que fazê-lo de forma equívoca, abrindo margem para 
questionamentos por parte de contribuintes.  
 
Dessa forma, após consecutivos apontamentos e advertências do Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul para que o município tome providências em relação ao tema, a fim de evitar potencial 
renúncia de receita, nos termos definidos no artigo 70 da Constituição Federal e no artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade na Gestão Fiscal, encaminhamos o presente projeto de lei para análise dos nobres 
vereadores. 
 
Solicitamos a apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência urgentíssima. 

 

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2013. 

 

Fernando Xavier da Silva, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS. 



PROJETO DE LEI Nº         , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.  

 
Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de 
dezembro de 2009 e dá outras providências. 
 

                                                                                                     
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
 
Faço Saber , que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe o artigo 69, incisos II e 
V da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1.º Altera o parágrafo único do art. 17, da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, que passam a ter 
a seguinte redação: 
 

“Art. 17. ... 
 
I – ... 
 
II – ... 
 
Parágrafo único. Na fixação do valor unitário padrão por unidade de medida, dos diferentes padrões 
tipológicos, serão considerados: 
 
a) os valores médios, segundo transações do mercado imobiliário local; 
 
b) os valores estabelecidos em contratos de construção no Município; 
 
c) os custos unitários básicos da construção civil, informados por órgãos competentes do setor.” 

 
Art. 2.º Altera o art. 20 da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, que passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 20. O valor venal total do imóvel edificado será constituído pela soma do valor do terreno ou 
fração ideal deste, com o valor das edificações nele existentes, devidamente corrigido pelo fator de 
comercialização e estado de conservação, indicados respectivamente nos Anexos I, III e VI desta 
Lei. 
 
Parágrafo único. O fator de comercialização de que trata este artigo aplicar-se-á às edificações 
localizadas em áreas cuja valorização seja inferior ao restante da malha urbana, bem como em sítios 
ou aglomerações de interesse social, conforme demonstrado nos Anexos I e III desta Lei.”. 
 

Art. 3.º Inclui o art. 34-A na Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, com a seguinte redação: 
 

“Art. 34-A. A repartição competente do Município poderá efetivar a inscrição cadastral e o 
lançamento fiscal “ex-ofício” de imóveis, quando o contribuinte impedir ou restringir a atuação do 
agente fiscal ou cadastrador.”. 

 
Art. 4.º Inclui o art. 34-B na Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, com a seguinte redação: 
 



“Art. 34-B. Fica assegurado ao contribuinte, do recebimento do carnê do IPTU até o vencimento da 
cota única, o direito à ampla defesa e ao contraditório referente aos valores lançados, podendo, a seu 
critério, protocolar manifestação junto ao Poder Público Municipal, requerendo revisão do 
lançamento, fundamentando suas razões.” 

 
Art. 5.º Altera o Anexo I, constante nos inciso I do art. 45 da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009, 
que fazem parte integrante desta Lei. 
 
Art. 6.º Altera art. 46, da Lei Municipal n.º 2310, de 16 de dezembro de 2009, que passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 46. Fica autorizado o Poder Executivo a, anualmente, corrigir monetariamente, por decreto, o 
valor venal e as respectivas plantas de valores genéricos:  
 
I – das edificações, até o limite do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), verificado no 
período de janeiro a dezembro imediatamente anterior. 
 
II – dos terrenos, até o limite do IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado), verificado no período 
de janeiro a dezembro imediatamente anterior.” 

 
Art. 7º Revoga o parágrafo único do art. 21 da Lei Municipal n.º 2.310, de 16 de dezembro de 2009. 
 

“Art. 21. ... 
 
Parágrafo único – Revogado” 

 
Art. 8.º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2013. 
 
 

 
 

Fernando Xavier da Silva, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº         , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013  

 
 
 
 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 
 
 
Estamos encaminhando Projeto de Lei que corrige distorções na legislação tributária referente ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano, em especial na fórmula de cálculo, que fixa o valor venal dos diferentes imóveis tributados, além 
de assegurar direitos ao contribuinte e a proteção do cadastro municipal. 
 
A última atualização concreta da legislação que disciplina a matéria deu-se em 2006. Desde então, muitas foram as 
inovações e modificações de entendimentos jurídicos e aperfeiçoamento das técnicas de análise e cálculo para se 
atribuir valor genérico a imóveis por avaliação através de tratamento de fatores.  
 
Esta lei traz mais dinamicidade e moderniza a legislação tributária para fins de IPTU, incorporando mecanismos de 
avaliação que assegurarão valores imobiliários mais precisos, uma tributação mais justa e uma melhor gestão 
tributária da arrecadação do IPTU do município. 
 
Solicitamos a apreciação e a aprovação deste projeto em regime de urgência urgentíssima. 
 
 
 

Carlos Barbosa, 25 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Fernando Xavier da Silva, 
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS. 
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