
Pr eitura Municipal de Bd1samo 

PR03ETO DE LEI N.2  039/2018 

Dispoe sobre a concessdo de isencao de ITBI - 
Imposto de Transmissao de Bens Imdveis - para 
a transmissao de Lmovets integrantes do 
Programa Minha Casa Minha Vida, cujo sujeito 
passivo de taL obrigacao tributaria insira-se 
na Faixa 01. 

A SenhoraMonica Beatriz Cencil Garcia Borghezan, PrefeitaMunicipal de 

Balsamo em Exercicio, Comarca de Mirassol, Estado de Sao Paulo, no use de suas 

atribuicoes legais, FAZ SABER que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica concedida isengdo de pagamento do Imposto sobre a Transmissao de Bens 
Imoveis — ITBI, relativamente a aquisiçao de imoveis integrantes do programa 
habitacional de interesse social denominado Programa "Minha Casa Minha Vida" 
exclusivamente para os mutuarios, sujeitos passivos de tal especie tributaria, inseridos 
na "Faixa 1" do citado programa. 

Art. 2° - A isengdo concedida no artigo anterior nao serestringe a primeira aquisigdo da 
unidade habitacional, desde que os futuros mutuarios adquirentes identicamente se 
insiram na Faixa 01, do referido Programa "Minha Casa Minha Vida". 

Art. 3° - 0 mutuario e sujeito passivo da especie tributaria ITBI — Imposto sobre a 
Transmissao de Bens Imbveis — somente tera direito a isengdo aqui disciplinada se 
comprovar, atraves de documentos emitidos pela Caixa Economica Federal e pela 
Municipalidade de Balsamo, que o imovel integra o Programa "Minha Casa Minha 
Vida", destinado aos mutuarios incluidos na "Faixa 1". 

Art. 40  - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogando-se eventuais 
disposigbes em sentido contrario. 

Paco Municipal "Pref ' o Jose Bento Geraldes", 30 de novembro de 
2018. 

Monica B a 	ncil Ga Borghezan 

Prefeita Municipal em Exercicio 
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JUSTIFICATIVA 

A casa, asilo inviolável do indivIduo, mereceu local de destaque 

no Texto Constitucional que a sobrelevou ao patamar de direito e garantia individual (art. 5 1, XI), de 

cunho social (art. 6 1). Inspirado na matriz Constitucional, erigiu-se, no âmbito do Governo Federal, o 

Prograrna Minha Casa Minha Vida, cuja funco precipua é garantir a consagraco do aludido direito 

mediante a conjuntura de esforços de todos os entes politicos em suas diversas esferas. 

Sim, Nobres Vereadores, pois a Lei Federal n.° 11.977, de 07 de 

julho de 2009, instituidora do quâo valioso Prograrna Minha Casa Minha Vida, deixa assente que os 

Estados, os MunicIpios e o Distrito Federal que aderirem a sua consecucAo deverão envidar Os correlatos 

esforços conjuntos para implantá-lo corn ëxito aos fins sociais a que se destina. 

Dentre as ferramentas legais instituidas pela Norma Federal sob 

lentes, enaltece-se a desoneraçao tributária (art. 3°, §1°, inciso II, da Lei Federal 11.977/09) como 

mecanismo de incentivo as construçOes destinadas as indigitadas habitacöes de interesse social, sobretudo 

para a camada da populaco de menor poder aquisitivo integrante da Faixa 01. 

Neste cenário, vislumbra-se corn o presente Projeto de Lei curnprir 

a Lei Federal que disciplina o Programa Minha Casa Minha Vida de forma que, as unidades habitacionais 

que o integra destinadas aos mutuários da Faixa 01, gozem de isencão de ITBI contribuindo-se, assim, 

para a sua viabilizacao. 

Mas no é so, Insignes Vereadores. 0 conteüdo desta exposiçào de 

motivos nâo poderia deixar de consignar o fiel cumprimento ao conteüdo do artigo 14, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, eis que a medida aqui disciplinada contempla, ao menos em tese, a concessao de 

incentivo tributário, via concessao de isençao, albergando renUncia de receita. 

sggo~ 
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Anote-se, desde já, que a isencào contemplará receitas futuras que, 

antes, no se arrecadava eis que se refere, exciusivamente, a futura implantacao, nesta urbe, de unidades 

habitacionais vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida em que figurarem corno mutuários 

sujeitos passivos integrantes de sua Faixa 01. Logo, as medidas de compensaçAo previstas no inciso II, do 

artigo 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se mostram necessárias ao caso legiferante, mormente 

quando a estimativa do impacto orçamentário-financeiro acenar, como de fato 

acena,aplenaimpossibilidadede, corn a perda de receita futura e eventual ocasionada pela isençAo, 

ocorrer deficit ou comprometimento das metas de resultados fiscais previstos na Lei das Diretrizes 

Orçamentárias inerente ao ano de 2019, qual seja, a Lei 2.319/2018. 

No caso, em atencâo ao contido no inciso I, do artigo 14, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, registre-se que as receitas que promanariam do ITBI cuja isenco aqui se 

concede, por atrelar-se a fatos geradores futuros de eventual ocorrência, inexoravelmente näo restaram 

contabilizadas para a compatibilizaço do equilIbrio nominal entre receitas e despesas do ano de 2019. 

Portanto, resta demonstrado, motivadamente, que a rentjncia de 

receita vinculada ao presente Projeto de Lei no comprometerá as metas e o equilibrio das receitas e 

despesas pCblicas do vindouro exercIcio, conforme, alias, expressa declaracao do Chefe do Executivo 

Municipal que em anexo segue. 

Assim, aguarda-se a aprovaçAo deste Proj eto de Lei par os fins 

sociais a que se destina. 

Paco Municipal "Prefeito José Bento Geraldes", 30 de novembro 

de 2018. 

Monica &encil Ga Borghezan 

Prefeita Municipal em ExercIcio 
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DECLARAçAO 

A Senhora Monica Beatriz Cendil Garcia Borghezan, PrefeitaMunicipal de 

Bálsamo em ExercIcio, Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuicoes legais, D E C L A R A, na forma e sob as penas da Lei, que a isencão 

prevista no conteido deste Projeto de Lei naofoi contabilizadaparafins de elaboracão 

do equilIbrio entre as receitas e despesas contempladas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias n.° 2.319, de 05 de setembro de 2018, de forma que näo causará 

qualquer desequilIbrio ou afetacao das metas dos resultadosfiscais para o exercIcio em 

que entrará em vigor. 

Paço Municipal " 	ito José Bento Geraldes", 30 de novembro 

de 2018. 

Monic ardaBhezaT 

Prefeita Municipal em ExercIcic 
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E5TIFIATIvA DO IMPACTO ORcAMENTARI0 - FINANcEIR0 

As receitas que no sero arrecadas por conta do presente projeto de 
lei, por no terem sido contabilizadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias vinculadas ao exercIcio de 
2019, no gerará impacto orçamentário financeiro capaz de comprometer o equilIbrio entre receitas e 
despesas no exercIcio em que se iniciar a sua vigência, consoante declaracào firmada. 

Paço Municipal "Prefeito José Bento Geraldes", 30 de 
novembro de 2018. 

Monica Bairiidil a 	ezan 

Prefeita Municipal em Exercicio 
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