
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

 O Vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI nº 139/2019 

 

INSTITUI A POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA NA 

COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE A 

PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 

URBANA – IPTU – NO MUNICÍPIO DE BAGÉ. 

 

 Art. 1º  Fica instituída a política de transparência na cobrança do Imposto 

Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – no município de Bagé, com 

os seguintes objetivos: 

 I – instituir uma relação de cunho cooperativo entre a administração tributária 

municipal e o cidadão; 

 II – disponibilizar ao cidadão informações a respeito da arrecadação oriunda do 

tributo; 

 III – permitir o conhecimento público das variáveis que compõem o valor do 

tributo, especialmente os critérios que pautaram a definicação da base de cálculo; e 

 IV – garantir ao cidadão as informações necessárias para que possa exercer 

seu direito à contestação do tributo lançado. 

 

 Art. 2º  O documento expedido pela Secretaria de Economia, Finanças e 

Recursos Humanos que sirva como guia de arrecadação do IPTU deverá conter, ou 

estar em seu anexo, as seguintes informações, de forma objetiva e concisa: 

 I – o valor total de arrecadação oriunda do tributo por zona, especificando quais 

bairros que a abrangem, no exercício anterior ao da expedição do documento; 

 II – as variáveis envolvidas e a fórmula de cálculo utilizada para se obter o valor 

do tributo do imóvel; 



  

 

 

 

 III – as instruções atinentes a prazos, requisitos e provas necessárias para 

abertura de procedimento instituído para revisão, reclamação, contestação ou 

impugnação do tributo lançado. 

 

 Art. 3°  As informações completas e pormenorizadas referidas no art. 2° desta 

Lei serão disponibilizados também aos cidadãos na internet, em endereço eletrônico a 

ser informado na guia de arrecadação do IPTU. 

 Parágrafo único. Também deverão constar no endereço eletrônico a que se 

refere o caput deste artigo as informações completas relativas à forma de cálculo 

utilizada para se obter o valor do tributo do imóvel, bem como os valores utilizados em 

cada uma das variáveis que o compõem, de maneira descritiva e de modo a permitir a 

compreensão do cálculo que resulta o montante final cobrado. 

 

 Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

          Sala das Sessões, 24 de outubro de 2019. 

 

 

             Vereador Antenor Teixeira – PP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir a política de transparência 

na cobrança do IPTU no município de Bagé. 

 Por diversas vezes houve questionamento da população junto ao meu gabinete 

de como é realizado o cálculo para cobrança do imposto, da mesma forma de qual é o 

valor arrecadado em cada bairro (que na nossa cidade é realizado por zona), até para 

que possa haver cobrança por melhorias por parte dos cidadãos, mesmo não sendo 

um imposto vinculado ao retorno na própria área de abrangência da localização dos 

imóveis, visto que o IPTU vai para o caixa único do Poder Executivo. 

 Dessa maneira, em linhas gerais, a essência da proposição é a de criar 

mecanismos para que haja “transparência ativa” da administração pública municipal. 

 Assim, propõe-se que sejam explicitados – de forma concisa na guia de 

arrecadação e de forma exaustiva na internet – os valores arrecadados a título de 

IPTU por zona no município, as variáveis e os valores que compõem o cálculo total do 

tributo cobrado de cada contribuinte, bem como os meios legalmente previstos para a 

impugnação do lançamento. 

 Dessa forma, submeto o presente Projeto de Lei aos nobres pares para 

apreciação, contando com os seus apoios para aprovação desta importante legislação. 

 

 

       Vereador Antenor Teixeira - PP 


