
6 

 

 
Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa 

 

 

 
 

ANEXOS E DEMONSTRATIVOS RELATIVOS A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, 
DE 04 DE MAIO DE 2000, A LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 E OS 

DETERMINADOS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL ATRAVÉS DO ART. 124, 
PARÁGRAFO 6º ASSIM COMO, LEGISLAÇÃO DO FAPS E IPAM. 

 
 
 
 
 

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 
 
 
 

DAS RECEITAS 
 
 
 

1) do Órgão 02 – Executivo, Administração Direta 
 
A previsão de receita corrente para 2020 do Executivo, Administração 

Direta foi ajustada, levando-se em consideração a reestimativa da receita para 2019, 
conforme as Metas de Arrecadação da Administração Direta, constante do Decreto 
Municipal nº 20.443, de 23 de setembro de 2019, multiplicada pelo índice de 6,5%, obtido 
das projeções do futuro cenário macroeconômico brasileiro.  

Aquelas receitas que estão sendo arrecadadas em 2019, mas que, 
provavelmente, não se realizarão em 2020, bem como as que apresentaram um valor 
insignificante, foram desconsideradas. Para as receitas que não foram arrecadadas até o 
momento, mas que poderão se realizar em 2020 foram deixados apenas valores como 
abertura (normalmente de R$ 1.000,00), referente aos recursos com vinculação específica. 

Para as receitas de capital foram considerados os valores previstos de 
operações de crédito já contratadas ou que pretende-se contratar no exercício. 

Desse modo, a estimativa de receita para 2020 do Órgão 02 – Executivo, 
Administração Direta – resultou em R$ 1.577.071.557,32 (um bilhão, quinhentos e setenta e 
sete milhões, setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), 
já consideradas às deduções legais previstas. Somam-se à receita disponível os recursos 
de repasses recebidos de outros órgãos do Município de R$ 577.000,00 (quinhentos e 
setenta e sete mil reais) referente convênios para pagamento de combustíveis, rastreadores 
de veículos, manutenção de veículos, exames periódicos dos servidores, manutenção de 
serviços de informática e patrulhamento da Guarda Municipal aos mananciais do SAMAE. 

 
2) do Órgão 03 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 

SAMAE 
Considerando o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício econômico-financeiro de 2020, as receitas próprias do SAMAE foram estimadas, 
levando-se em conta as receitas correntes reestimadas para 2019, conforme Decreto nº 
20.443, de 23 de setembro de 2019, tendo algumas fontes de receita sofrido ajustes para 
mais ou para menos, considerando suas peculiaridades; mantendo-se, entretanto, o 
resultado da receita total não inflacionado, de forma a manter, para o próximo exercício, as 
tarifas de serviços de água  e esgoto ora praticadas. 

Deste modo, a estimativa de Receita Corrente para 2020 ficou em R$ 
241.500.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões e quinhentos mil de reais). As Deduções 
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da Receita Corrente ficaram em R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), com 
isso a Receita Corrente Líquida resultou R$ 234.800.000,00 (duzentos e trinta e quatro 
milhões e oitocentos mil reais). 

Para as Receitas de Capital, foi considerada a importância de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente à alienação de bens. 

Portanto, o total das receitas estimadas do SAMAE, para o exercício de 
2020, atinge o montante de R$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais). 

 
3) do Órgão 04 – Instituto de Previdência e Assistência Municipal – 

IPAM – Saúde 
 

As Receitas Corrente e de Capital do IPAM Saúde para 2020 foram estimadas 
com base nos seguintes critérios: 

a) Receitas de Contribuições (servidor e patronal) - foram previstas levando-se 
em consideração a arrecadação de agosto/2019 acrescido 2,00% relativo à trimestralidade até 
dezembro/2019. Somado a este valor, considerou-se os incrementos previstos para 2020 e as 
trimestralidades estimadas em 1,486% para o reajuste dos vencimentos dos servidores. 

b) Receitas Patrimoniais, que representam o rendimento obtido na aplicação das 
reservas do IPAM no mercado financeiro - foi aplicado 0,62% ao mês sobre o saldo das 
disponibilidades.  

c) Outras Receitas Correntes - foram aplicados 4,00% sobre os valores 
arrecadados em agosto/2019. 

d) Receitas de capital - foram aplicados 6,00% sobre os valores arrecadados em 
agosto/2019. 

Para as receitas que não foram arrecadadas até o momento, mas que poderão 
se realizar em 2020 foram deixados apenas valores como abertura (normalmente de 1.000,00). 

Dessa forma, a Receita total estimada para o exercício de 2020 do IPAM 
SAÚDE é de- R$ 119.220,370,45 (cento e dezenove milhões, duzentos e vinte mil, trezentos e 
setenta reais e quarenta e cinco centavos). Somam-se a essa receita os recursos de repasses 
recebidos de outros órgãos do Município no valor de R$ 373.551,59 (trezentos e setenta e três 
mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) referente convênios para 
pagamento das despesas relativas ao Art. 62 – Lei nº 298/2007. 

 
4) do Órgão 05 – Fundação de Assistência Social – FAS 
 
O total das Receitas Correntes do orçamento do órgão 05 – Fundação de 

Assistência Social, para o exercício de 2020 foi estimado em R$9.635.149,25 ( nove 
milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e vinte cinco 
centavos).  

Os valores foram estimados conforme os critérios seguintes: 
A previsão da receita de transferências correntes da União e Estado, 

montante de R$4.625.049,25 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quarenta e 
nove reais e vinte e cinco centavos), que representa 48,00% da receita orçamentária, foi 
estimada com base na arrecadação dos últimos três exercícios.  

As previsões de receita de Transferências de Pessoas e de Instituições 
Privadas (doações) aos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso, 
montante de R$2.484.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), que 
representa 25,78% da receita orçamentária, foram estimadas levando em consideração os 
valores recebidos no exercício de 2017 e 2018. 

A previsão da receita de estacionamento rotativo “Zona Azul”, valor de 
R$1.515.000,00 (hum milhão, quinhentos e quinze mil reais), que representa 15,73% da 
receita orçamentária, foi estimada com base na média de arrecadação dos primeiros quatro 
meses de 2019. 
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 As demais receitas foram estimadas considerando circunstâncias 
peculiares de cada conta, montante de R$1.011.100,00 (hum milhão, onze mil e cem reais), 
que representa 10,49% da receita orçamentária. 

Se acrescermos as Interferências Ativas, no montante de R$65.770.022,06 
(sessenta e cinco milhões, setecentos e setenta mil, vinte e dois reais e seis centavos), 
assim distribuída: Fundação de Assistência Social – FAS no valor de R$59.430.568,84 
(cinquenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos); Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS no valor de 
R$2.018.594,20 (dois milhões, dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte 
centavos); Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA no valor de 
R$3.502.278,44 (três milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e 
quarenta e quatro centavos); Fundo Municipal do Idoso – FMI no valor de R$137.169,29 
(cento e trinta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos); Projeto 
Troca Solidária no valor de R$418.503,49 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e três 
reais e quarenta e nove centavos); Auxílio Moradia no valor de R$262.907,80 (duzentos e 
sessenta e dois mil, novecentos e sete reais e oitenta centavos); acumula o montante de 
R$75.405.171,31 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e setenta e um 
reais e trinta e um centavos) da Receita para exercício de 2020. 

 
5) do Órgão 06 – Instituto de Previdência e Assistência Municipal – 

IPAM – Previdência 
A Receita Corrente do IPAM Previdência para 2020 foi estimada com base 

nos seguintes critérios: 
a) Receitas de Contribuições (servidor e patronais) - foram previstas 

levando-se em consideração a arrecadação de agosto/2019 acrescido 2,00% relativo à 
trimestralidade até dezembro/2019. Somado a este valor, considerou-se os incrementos 
previstos para 2020 e as trimestralidades estimadas em 1,486% para o reajuste dos 
vencimentos dos servidores. 

b) Receitas Patrimoniais, que representam o rendimento obtido na 
aplicação das reservas do IPAM no mercado financeiro - foi aplicado 0,82% ao mês sobre o 
saldo das disponibilidades. 

c) Outras Receitas Correntes - foram aplicados 4,00% sobre os valores 
arrecadados em agosto/2019. 

Para as receitas que não foram arrecadadas até o momento, mas que 
poderão se realizar em 2020 foram deixados apenas valores como abertura (normalmente 
de R$ 500,00 ou R$ 1.000,00). 

Dessa forma, a Receita total estimada para o exercício de 2020 do IPAM 
Previdência é de R$ 329.494.752,49 (trezentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro reais, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos). 

 
 

DAS DESPESAS 
 

 
1) do Órgão 01 – Legislativo 

  
A proposta orçamentária da Câmara Municipal para o ano de 2020 têm 

como base as normas estabelecidas pela legislação federal, estadual e municipal, bem 
como a Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 
2000 e a Constituição Federal.  

A previsão estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentária para a cobertura 
das despesas do próximo ano será de R$ 41.057.238,90, sendo que R$ 32.000,00 são 
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destinados para o pagamento de despesas de interferência, tais como aquelas indicadas no 
artigo 62 da Lei 298/2007, os gastos com combustíveis e despesas com o Programa 
Controle Médico Saúde Ocupacional. 

Os gastos com pessoal e encargos somam o montante de R$ 
22.439.986,13. Quanto às despesas intraorçamentárias o valor estimado foi de R$ 
5.313.655,27 para cobrir os gastos com o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e 
IPAM Saúde. 

Para as despesas com a saúde, foi considerada a incidência de 7,70% 
sobre a base de remuneração. Nas despesas com os encargos patronais do RPPS utilizou-
se o índice de 16,92% e nas do passivo atuarial 28,04 % sobre a folha de pagamento. Em 
relação aos encargos com o INSS o percentual de contribuição sobre a folha de pagamento 
foi de 21% incidente sobre as remunerações dos cargos em comissão e dos vereadores. 

Quanto aos subsídios dos vereadores para o próximo ano, a Lei nº 
8.075/2016 fixou o valor mensal de R$ 10.607,83 para cada vereador, havendo previsão de 
atualização através dos mesmos índices de reajustes calculados para os servidores 
municipais. 

Para a manutenção das atividades da Casa a previsão de gastos com a 
contratação de serviços e compras é de R$ 8.925.597,50 enquanto que para os 
investimentos a previsão é de R$ 4.346.000,00 contemplando a aquisição de bens 
permanentes, como a de um veículo novo para a Câmara Municipal, construção de 
edificação visando novo elevador a ser instalado e outros serviços ou obras que se fizerem 
necessários no decorrer do exercício. 
 
 2) do Órgão 02 – Executivo, Administração Direta 

 
Para a fixação das despesas orçamentárias do órgão 02 – Executivo, 

Administração Direta – foram considerados os critérios abaixo, tendo em vista a 
necessidade do cumprimento do artigo 15 da Lei Municipal nº 8.438, de 11 de outubro de 
2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020) e os pressupostos da Lei Federal nº 
4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000: 

- o controle da despesa com pessoal, sem as novas nomeações previstas 
na LDO 2020; 

- a fixação da despesa corrente com base na reestimativa de agosto de 
2019, conforme anexos da presente lei, com necessidade de readequação contratual para 
alguns casos; 

- cumprimento das despesas com precatórios, encargos da dívida, PASEP 
e outras com atualizações obrigatórias; 

- a despesa de capital com recursos vinculados foi considerada conforme 
os cronogramas de execução do financiamento ou de trabalho das já encaminhadas, e para 
as demais, com recursos próprios, somente valores de abertura. 

Assim, as despesas orçamentárias do órgão 02 – Executivo, Administração 
Direta –, incluídas as contas intraorçamentárias, totaliza R$ 1.470.511.744,77 (um bilhão, 
quatrocentos e setenta milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais 
e setenta e sete centavos) e os repasses concedidos aos demais órgãos, foram fixadas no 
total de R$ 107.136.812,55 (cento e sete milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentos e doze 
reais e cinquenta e cinco centavos), referente duodécimos do Poder Legislativo, repasses à 
Fundação de Assistência Social e ao relativo ao Artigo 62 da Lei Complementar nº 298/2007 
para o IPAM – Saúde. 

 
 
3) do Órgão 03 – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 

SAMAE 
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As projeções de despesas, para a elaboração da presente proposta 
orçamentária, lastrearam-se nos parâmetros a seguir: 

 
a) Pessoal e Encargos Sociais – tomou-se por base a despesa verificada no 

mês de agosto de 2019, projetando-se para 2020 os índices constantes dos Anexos 4a e 4b 
da Lei n° 8.438, de 11 de outubro de 2019 (Diretrizes Orçamentárias para 2020). Também 
foi considerada a admissão de novos servidores, cujo incremento representa 3,91% sobre 
as despesas totais do Órgão classificadas como de pessoal. No que se refere às outras 
despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, foram computadas as 
despesas correspondentes aos contratos que se enquadram nesta categoria, com um 
acréscimo de 6,62% relativo ao reajuste/correção dos preços contratados, conforme 
legislação em vigor. Relativamente às sentenças judiciais, foram fixadas de acordo com os 
Precatórios apresentados. Além destas despesas, foram considerados os gastos com 
FAPS, 16,92%; IPAM SAÚDE, 7,70% e FAPS Contribuição Complementar, 28,04%; que 
foram calculados sobre as devidas bases de incidências. O total fixado para o exercício é de 
R$ 72.990.000,00 (setenta e dois milhões e novecentos e noventa mil reais), sendo que 
deste valor, R$ 18.706.000,00 (dezoito milhões, setecentos e seis mil reais) representam 
despesas intraorçamentárias com encargos patronais de saúde, FAPS e Contribuição 
Complementar. 

 
b) Juros, Amortização e Encargos da Dívida – as despesas foram calculadas 

considerando-se o saldo devedor projetado, correspondente às operações de crédito 
contratadas. O montante para estas despesas foi projetado em R$ 28.481.413,74 (vinte e 
oito milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e treze reais e setenta e quatro 
centavos).  

 
c) Outras Despesas Correntes – compõe este grupo de natureza da despesa as 

diárias, material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços de 
consultoria, outros serviços de terceiros – pessoa física e pessoa jurídica, auxílio 
alimentação e transporte, PASEP, sentenças judiciais e indenizações e restituições. Para a 
projeção anual, foi considerada a média dos gastos efetivados de janeiro a agosto de 2019, 
acrescida das necessidades apontadas pelas gerências da Autarquia, que compõem as 
atividades e/ou projetos, com vistas à manutenção e a melhoria dos serviços prestados. 
Relativamente aos serviços contínuos contratados e aos contratos de fornecimento de 
materiais, projetou-se uma correção de 6,62% ao ser promovido novo certame licitatório ou 
quando da prorrogação dos respectivos contratos, de acordo com a legislação em vigor. O 
total fixado para estas despesas representa R$ 72.247.300,00 (setenta e dois milhões, 
duzentos e quarenta e sete mil e trezentos reais).  

 
d) Investimentos – quanto a estas despesas, estão compreendidos estudos, 

projetos e execução de obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e 
construções civis de imóveis operacionais de água e esgoto, inclusive, desapropriações. 
Estão compreendidas, também, despesas com construção de imóvel para uso 
Administrativo, bem como aquisição de equipamentos necessários. O valor fixado é de R$ 
60.376.286,26 (sessenta milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis 
reais e vinte e seis centavos). Na fixação destas despesas, estão previstas as despesas 
orientadas pelo programa de governo e pelas necessidades técnicas, bem como pelas 
demandas das regiões do Município, apuradas e priorizadas pelas discussões dos seus 
representantes. 

 
e)  Reserva de Contingência – foi mantido o valor previsto na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2020, ou seja, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
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Portanto, o total das despesas orçamentárias e intraorçamentárias, fixadas pelo 
SAMAE para o exercício de 2020, atinge o montante de R$ 234.595.000,00 (duzentos e 
trinta e quatro milhões e quinhentos e noventa e cinco mil reais). 

 
4) do Órgão 04 – Instituto de Previdência e Assistência Municipal – 

IPAM – Saúde 
 
Considerando o estabelecido na Lei nº 8.438 de 11 de outubro de 2019 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020), as despesas orçamentárias do 
IPAM Saúde  foram fixadas com base nos seguintes critérios: 

a) Pessoal e Encargos Sociais - foram consideradas as despesas 
ocorridas em agosto/2019 acrescidas da trimestralidade de 2,00% até dezembro de 2019.  
Somado a este valor, considerou-se a os incrementos previstos para 2020 e as 
trimestralidades estimadas em 1,486% para o reajuste dos vencimentos dos servidores. 

b) Outras despesas correntes - foram utilizados critérios diferenciados 
devido suas peculiaridades. Para o pagamento das despesas com serviços de saúde foi 
projetado um reajuste na ordem de 15% sobre a média dos gastos ocorridos de agosto 2018 
à agosto 2019. Neste percentual estão previstos os aumentos da demanda, benefícios e 
preços dos procedimentos. Para as despesas que ocorrem com certa regularidade foi 
projetado um reajuste na ordem de 6,00% sobre o valor pago em agosto 2019. 

c) Investimentos - as projeções foram feitas tomando-se por base as 
necessidades da Autarquia e de acordo com os preços vigentes no mercado em abril/2019. 

Dessa forma, a despesa fixada para o exercício de 2020 do IPAM Saúde é 
de R$ 119.578.922,04 (cento e dezenove milhões, quinhentos e setenta e oito mil, 
novecentos e vinte e dois reais e quatro centavos). Deste valor, R$ 17.342.422,04 
(dezessete milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 
quatro centavos) representam a Reserva de Contingência. Somam-se a essa despesa os 
repasses ao Executivo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente aos convênios 
para pagamento das despesas com combustível e com o PCMSO – Programa Controle 
Médico Saúde Ocupacional. 

 
 

5) do Órgão 05 – Fundação de Assistência Social – FAS 
 
Para a fixação das despesas de pessoal e encargos sociais de 2020 do 

Órgão 05- Fundação de Assistência Social – FAS, foram considerados os valores realizados 
nos primeiros oito meses de 2019 e feita uma projeção até o final do exercício, levando-se 
em consideração as trimestralidades e acrescidos o percentual de crescimento vegetativo.  

Para a fixação das despesas de encargos patronais para o RPPS foi 
adotada a alíquota de 16,92%. O montante do Passivo Atuarial da Fundação de Assistência 
Social – FAS, para com o FAPS, foi calculado pelo índice de 28,04%, incidente sobre a 
totalidade da base de contribuição dos cargos efetivos ativos e o IPAM SAÚDE pelo índice 
de 7,70%. 

As despesas de pessoal e encargos do Órgão 05 - Fundação de 
Assistência Social - FAS - totalizaram para 2020 o valor de R$35.155.893,52 (trinta e cinco 
milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois 
centavos), sendo que deste valor R$10.609.579,08 (dez milhões, seiscentos e nove mil, 
quinhentos e setenta e nove reais e oito centavos) representa despesas intra-orçamentárias 
repassadas ao IPAM.  

Para os gastos com material de consumo e outros serviços de terceiros – 
pessoa jurídica e pessoa física - necessários para a manutenção dos diversos programas da 
Fundação, as despesas totalizaram R$39.844.177,79 (trinta e nove milhões, oitocentos e 
quarenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), e as 
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despesas em investimentos totalizaram R$231.100,00 (duzentos e trinta e um mil e cem 
reais). 

As despesas orçamentárias do Órgão 05 – Fundação de Assistência 
Social- FAS – totalizaram R$75.231.171,31 (setenta e cinco milhões, duzentos e trinta e um 
mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos) que acrescidas das Interferências 
Passivas no valor de R$174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais) acumula o montante 
de R$75.405.171,31 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e setenta e 
um reais e trinta e um centavos). 

 
6) do Órgão 06 – Instituto de Previdência e Assistência Municipal – 

IPAM – Previdência 
 
Do Órgão 06 – IPAM Previdência 
Considerando o estabelecido na Lei nº 8.438 de 11 de outubro de 2019 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020), as despesas orçamentárias do 
IPAM Previdência foram fixadas com base nos seguintes critérios: 

a) Pessoal e Encargos Sociais - foram consideradas as despesas ocorridas 
em agosto/2019 acrescidas da trimestralidade de 2,00% até dezembro de 2019. Somado a 
este valor, considerou-se a os incrementos previstos para 2020 e as trimestralidades 
estimadas de 1,486% para o reajuste dos vencimentos dos servidores. 

b) Pagamento dos proventos com inativos, pensionistas e outros benefícios 
previdenciários - foram utilizados os mesmos critérios de atualização dos vencimentos dos 
servidores ativos, sem incremento de novos aposentados e pensionistas para 2020. 

c) Outras Despesas Correntes - foram utilizados critérios diferenciados 
devido suas peculiaridades.  

d) Investimentos - as projeções foram feitas tomando-se por base as 
necessidades da Autarquia e de acordo com os preços vigentes no mercado em abril/2019. 

Dessa forma, a despesa fixada para o exercício de 2020 do IPAM 
Previdência é de R$ 329.479.752,49 (trezentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e 
setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) Deste 
valor, R$ R$ 453.552,49 (quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois 
reais e quarenta e nove centavos), representam a Reserva do RPPS e de Contingência. 
Somam-se a essa despesa o repasse ao IPAM SAÚDE no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) referente ao convênio para pagamento das despesas com Art. 62 – Lei nº 298/2007, e 
os repasses ao Executivo no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente aos convênios 
para pagamento das despesas com combustível e com o PCMSO – Programa Controle 
Médico Saúde Ocupacional. 
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DEMONSTRATIVO DO EFEITO - BENEFÍCIO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA 
 
 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU 
 

Foram previstos benefícios fiscais que caracterizem renúncia de receita, 
relativos à cobrança de IPTU, para o exercício de 2020, os relativos ao desconto para 
pagamento em parcela única e a isenção de imóveis que possuem Áreas de Preservação 
Permanente – APP. 

 
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER-VIVOS”, POR ATO 

ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS A ELES RELATIVOS - ITBI 
 

Não foram previstos benefícios fiscais que caracterizem renúncia de 
receita, relativos à cobrança do ITBI, para o exercício de 2020. 
 

 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN  

 
Não foram previstos benefícios fiscais que caracterizem renúncia de 

receita, relativos à cobrança do ISSQN, para o exercício de 2020. 
 
 
DÍVIDA ATIVA 

 
Não foram previstos benefícios fiscais que caracterizem renúncia de 

receita, relativos à cobrança da Dívida Ativa do Município de Caxias do Sul, para o exercício 
de 2020. 

 
TAXA DE COLETA DE LIXO 

      
Foi previsto como benefício fiscal que caracteriza renúncia de receita, o 

relativo ao desconto para pagamento em parcela única da cobrança da taxa de coleta de 
lixo, para o exercício de 2020. 
 

 
TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS 

 
Não foram previstos benefícios que caracterizem renúncia de receita 

relativos a este tributo. 
 
 

DEMAIS SERVIÇOS COBRADOS PELO SAMAE  
 

Não foram previstos benefícios que caracterizem renúncia de receita.  
 
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

MUNICIPAL A SEREM ENCAMINHADAS 
  

   
Não estão previstos encaminhamentos de alteração na legislação tributária 

municipal para o exercício de 2020. 
 


