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PROJETO DE LEI N° 6:t.i

DEJS-DE aZd'tvVPÂ/O

DE 2015.

"Dispõe sobre a isenção do pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores
(IPVA) dos
veículos de
propriedade de entidades filantrópicas."

A ASSEMBLE

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), os veículos de propriedade das entidades filantrópicas, declaradas de utilidade pública
estadual, sediadas no Estado de Goiás.

r--""ágrafo
único. Os veículos devem ser utilizados exclusivamente para o desenvolvimento
~.das atividades relacionadas com os fins estatutários da entidade.

Art. 2° Para usufruir do benefício desta Lei, é necessário que o veículo esteja licenciado em
nome da instituição e esteja identificado na lataria do veículo, em espaço não inferior a
cinquenta por vinte centímetros, o nome da entidade beneficiada.

Art. 3° O uso irregular do veículo beneficiado com isenção de que trata esta Lei determinará
o cancelamento do benefício de isenção, bem como a cobrança do valor do imposto relativo
ao ano em que foi constatada a irregularidade.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publ"
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JUSTIFICATIVA

As entidades sem fins lucrativos representam hoje corpos intermediários entre o
Estado e o indivíduo, sua existência é fundamental para atender determinadas necessidades
sociais, em muitos casos complementando as atividades do Estado.
Deste modo, considerando o caráter imprescindível destas entidades à sociedade,
se faz justa e merecida uma maior atenção no que tange ao incentivo de suas atividades.
Isentar os veículos de sua propriedade do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) é um reconhecimento

pelos serviços que prestam a sociedade.

Percebe-se que um dos maiores problemas enfrentados por estas entidades é a
falta de recursos,

possibilitar

a isenção do imposto sobre a propriedade

de veículos

automotores será de grande valia, garantindo a continuidade e eficácia da prestação de seus
.
, _.erviços.
"

Destaca -se a propositura é clara ao definir que as entidades beneficiadas pela
isenção proposta deverão utilizar o veículo apenas para o desenvolvimento

das atividades

relacionadas

interpretações

com os fins estatutários

da entidade.

Objetivando

evitar

extensivas, e o uso irregular do mesmo.
Pelas fundamentações

acima expostas, entendo de extrema relevância a medida

ora proposta, por isso apresento o presente Pro'

o de Lei, contando com o auxílio dos nobres

pares para sua aprovação.
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DE 2015.

"Dispõe sobre a isenção do pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) dos veículos de
propriedade de entidades filantrópicas."

A ASSEMBLE

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos

constantes no art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), os veículos de propriedade das entidades filantrópicas, declaradas de utilidade pública
estadual, sediadas no Estado de Goiás.

Pr:;-ágrafoúnico. Os veículos devem ser utilizados exclusivamente para o desenvolvimento
das atividades relacionadas com os fins estatutários da entidade.

Art. 2° Para usufruir do benefício desta Lei, é necessário que o veículo esteja licenciado em
nome da instituição e esteja identificado

na lataria do veículo, em espaço- não-inferior

a

cinquenta por vinte centímetros, o nome da entidade beneficiada.

Art. 30 O uso irregular do veículo beneficiado com isenção de que trata esta Lei determinará
o cancelamento

do benefício de isenção, bem como a cobrança do valor do imposto relativo

ao ano em que foi constatada a irregularidade.

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

As entidades sem fins lucrativos representam hoje corpos intermediários entre o
Estado e o indivíduo, sua existência é fundamental para atender determinadas necessidades
sociais, em muitos casos complementando

as atividades do Estado.

Deste modo, considerando o caráter imprescindível destas entidades à sociedade,
se faz justa e merecida uma maior atenção no que tange ao incentivo de suas atividades.
Isentar os veículos de sua propriedade do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) é um reconhecimento pelos serviços que prestam a sociedade.
Percebe-se que um dos maiores problemas enfrentados por estas entidades é a
falta de recursos,

possibilitar

a isenção do imposto sobre a propriedade

de veículos

automotores será de grande valia, garantindo a continuidade e eficácia da prestação de seus
::;"erviços.
Destaca -se a propositura é clara ao definir que as entidades beneficiadas pela
isenção proposta deverão utilizar o veículo apenas para o desenvolvimento

das atividades

relacionadas

interpretações

com os fins estatutários

da entidade.

Objetivando

evitar

extensivas, e o uso irregular do mesmo.
Pelas fundamentações

acima expostas, entendo de extrema relevância a medida

ora proposta, por isso apresento o presente Pro. o de Lei, contando com o auxílio dos nobres
pares para sua aprovação.
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PROCESSO N.o

: 2015004245

INTERESSADO

: DEPUTADO

ASSUNTO

: Dispõe sobre a isenção do pagamento do imposto sobre
a propriedade

FRANCISCO JR.

de veículos automotores

(IPVA) dos

veículos de propriedade de entidades ftlantrópicas.
CONTROLE

: Rproc

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto de lei de autoria do nobre
Deputado Francisco Jr. dispondo sobre isenção do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores

(IPVA) dos veículos de propriedade

de

entidades ftlantrópicas.
Segundo consta na proposição, ftcariam isentos do pagamento
do IPV A os veículos de propriedade

das entidades filantrópicas, declaradas de

utilidade pública estadual, sediadas em Goiás.
Para usufruir de tal benefício, é necessário que o veículo esteja
licenciado em nome da entidade e esteja identiftcado na lataria do veículo, em
espaço não inferior a cinquenta por vinte centímetros,

o nome da entidade

beneftciada.
Essa é a síntese da proposição em análise.
Sobre

o tema tratado

nesta iniciativa, deve-se

registrar,

inicialmente, que a matéria tributária insere-se no âmbito da iniciativa parlamentar,
conforme Emenda

Constitucional

n. 45/2009,

que entrou em vigor em 1° de

janeiro de 2011.
Contata-se, após a análise da proposição, que não há óbice
constitucional ou legal para a aprovação desta matéria, tendo em vista que foram
observadas, neste caso, as normas gerais em matéria de legislação tributária editadas

~f;;["

1.1' F.clQa~~.
or
('~t~
)!!'
da <:f~~R~~~;"
-"-!.~

pela União, mantendo-se

a presente

propositura

nos lindes

concorrente que é conferida constitucionalmente ao Estado-membro

,!2

(CF, 'à~t.24, I,

A presente matéria, ao conceder benefício fiscal às entidades
filantrópicas sediadas no Estado de Goiás, não se inclui no âmbito de normas
gerais. Tem-se,

nesse caso, uma questão

específica, inserida

no âmbito

da

competência concorrente dos Estados (CF, art. 24, VIII).
Preliminarmente, cumpre esclarecer que apesar de a iniciativa
do presente

projeto

ser constitucional,

o caminho

jurídico razoável para a

apreciação da matéria em tela é alterar o Código Tributário Estadual (Lei n. 11.651,
de 26 de dezembro de 1991), no que tange as hipóteses de isenção de IPV A,
disciplinadas no art. 94. Uma vez que a iniciativa parlamentar

é legitima para

propor tal modificação, é o mais adequado a ser feito em detrimento ao proposto,
evitando sobrecarregar o arcabouço de leis estaduais.
Nesse sentido, propõe-se um substitutivo ao Projeto de Lei
n.571, de 15 de dezembro de 2015, alterando a Lei n. 11.651, de 26 de dezembro de
1991, incluindo um novo inciso em seu art. 94, ou seja, nova hipótese de isenção de
IPV A: dos veículos de propriedade de entidades filantrópicas sediadas em Goiás.

('SUBSTITUTIVO

AO PROJETO DE LEI N° 571) DE 15 DE DEZEMBRO

DE

2015.

Altera a Lei n. 11.651) de 26 de dezembrode
1991) que institui o Código Tributário do
Estado de Goiás.
A

ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

DO ESTADO

DE

GoIAS) nos termosdo art. 10 da ConstituiçãoEstadua~ decretae eu sancionoa seguinteLei:

Art. 1° O art. 94 da Lei n. 11.651) de 26 de dezembrode 1991) passa
a vigorarcomas seguintesalterações:

•

(~rt. 94

.

XII - depropriedade de entidades filantrópicas.

$ r Para os efeitos do inciso XII deste artigo, o veículo deve:
a) estar licenciado em nome da entidade, registrado o nome da entidade
beneficiada na lataria do veículo, em espaço não inferior a cinquenta
por vinte centímetros;
b) ser exclusivamente utilizado para o desenvolvimento de atividades
relacionadas aosfins estatutários da entidade. " (NR)
Art.

2° O uso itregular desta isenção determinará o cancelamento do

benefício, nos termos do art. 101, I, d, da Lei n. 11.651, de 26 de dezembro de 1991.
Art. 3° As despesas decotrentes desta Lei cotrerão à conta das dotações
orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, conforme estabelecida no art. 3° da Lei
Complementar n. 112, de 18 de setembro de 2014.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
Por fim, recomenda-se que, oportunamente,
encaminhada

para

apreciação

da

Comissão

a proposição seja

de Tributação,

Finanças

e

Orçamento, para análise.
Isto posto, com a adoção do substitutivo

ora apresentado,

somos pela aprovação da propositura em pauta. É o relatório.
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PROCESSO

N.o

: 2015004245
FRANCISCO

JR

INTERESSADO

: DEPUTADO

ASSUNTO

: Dispõe sobre a isenção do pagamento do imposto s,obre
a propriedade

de veículos

veículos de propriedade

automotores

(TPVA) , dos

de entidades filantrópicas.

RELATÓRIO PRELIMINAR

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do ilustre
Deputado Fl:ancisco Jr., dispondo sobre a isenção do pagamento do impos~o sobre
"

I

a propriedade

de veículos automotores

(TPVA) dos veículos de proprie~ade

de

entidades flla'ntrópicas.
A proposição

visa isentar do pagamento

de IPV A os ;veículos

.

I

de propriedade

das entidades filantrópicas, declaradas de utilidade púbica Gstadual,

sediadas em Goiás.
Para usufruir de tal benefício, é necessário que o veícu~o esteja
licenciado etn nome da entidade e esteja identificado na lataria do veículo, eni espaço
não inferior a cinquenta por vinte centímetros, o nome da entidade beneficiada.
,

.

,

Em tramitação

perante

esta Casa Legislativa,

a proposição
,

recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição,

Justiça e Redaç~o, que
I

aprovou

o relatório

posteriormeni:e,

do ilustre

foi confirmada

Deputado

Gustavo

Sebba,

decisão

esta que,

pelo Plenário, motivo pelo qual os autosl foram
I

encaminhados

para

apreciação

desta

Comissão

de

Tributação,

Finahças

e

e Orçamento

o

Orçamento.
Nesta

Comissão

de Tributação,

Finanças

I

projeto 'de lei S1Ib examille deve ser analisado sob o prisma da Lei de Responsabilidade
•

Fiscal. Assim, impõe-se observar o cumprimento

dos fins previstos no art.

14: da Lei
I

Complementar

federal n° 101/2000, que estatui,

Ítl verbis:

'

,

:'6i~.'SS~I>U'.

•

1i

A.
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• tb
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"Art. 14. A conces.rãoou ampliarão de inantit)o ou benejkio de natureza tribiftária da
qual de,'orra rel11ímia de receita deuerá estar acompanhada de e.rtimatit,a do impatto
orrameJltáriojinant'e/'ro

110

exerddo em que deua il11àar sua uigêmia e nos dois Seguintes,

atender
ao disposto na lei de diretrizes orramentárias e a pelo menos uma das:, seguinteJ
,
condtf'õeJ:
,

J - demonstrarão pelo proponente de que a renúndafoi trmsiderada na estimatiua de múta
da lei orramentána, na.forma do art. 12, e de que não afttará as metas de re.rultadosjiscair
preuirtas no anexo pníprio da lei de direllizes orramentánas;

11 - estar atvmpanhada de medidaJ de compellSariio, no período memionado no caput, por
meio do aumeJlto de múta, proueniente da e!euariio de alíquotas, ampltariio da base de
,áit-ulo, mqiorariio ou ,nariio de tnbuto ou contn'buiriio.

f

1- A renúnda compreende anirtia, remúsão, subsídio, ,Tédito presumido, ,vltceJsão de

isenriio em caráter não geral, alteração de aliquota ou modiji,arão de base de ,'á(l'1Iloque
ímplíque reduriio distnminada

de tributos ou ,vlltribuir'Ões, e outros benefidos que

correspondam a tratamento diferemiado.

f

2- Se o ato de ,vm~SJão ou ampliariio do im'entit)o ou benejldo de que trata o ,"put deste

artigo detvrrer da ,vndiriio ,vntida no Ílmso 11, o benefldo só mtrará em uigor quando
implementadas as medidas referidaJ no mendonado indso.

f

3- O disposto neste artigo não se aplúa:

J- às alterar'Õesdas alíquotas dOJimpostos premstos nOJindsos f, lJ,f V e V do art. 153
da Constituiriio, naforma do seu f 1-;

fI - ao ,am~/amento de débito mjo montante seia injérior ao dos respettilJOJcustos de
cobranra. "

Vale lembrar, de outra parte, que as demonstrações

constantes

do supracitado art. 14 deverão ser elaboradas pelo órgão fazendário estadual, por
solicitação deste Parlamento
Orçamento,

ou pela própria Comissão de Tributação,

Finanças e

na forma do art. 9°, ~ 3°, da Constituição Estadual, e, especifica1nente,

na forma da Lei nO 18.979, de 23 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2016), art. 24 e seus parágrafos.
Traz-se à colação, por oportuno, a redação do art. 24 daI.A:i de
Diretrizes Orçamentárias:
'~rt.

24. A

lei que tVn,~der ou ampliar Íl1tY1I1tilJO
ou ben~fldo de natureza tributária

somente poderá ser aprouada se atendidas as exigêmiaJ do art. 14 da Lei Complementar
ftderal nO 10 1/2000.

•
~.ÁSSt"

í

c;,~
.•;

"<~

r:'ú ~Y.

~

"'"
.i:

.,
c
r

.

ff

<e-

e

r.

l' Os Poderes, os Tn.bllnaiJ de Contas e Ministério Públim Bst .

minL'ião,

qllando solicitados pelo Pmidente da Comissão de T riblltação, Finanç.".

_ r/l/ifíf,;to 011

da ComiJJão Mista do Poder LegislatitJo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,.o impado
orçamentário e jinanceiro relativo à propoJiçiío legislativa em apretiaçiío pelaJ: re/cndas
Comis.rõeJ, prevendo, indllJive, a eJtimatitJa da diminlliçiío da m-eita 011do alImento de
. de.rpesa, 011oftrecerão os mbsídios témims para realizá-Ia.

ff 2'

OJ órgãos mentionadoJ no ff l' atribllirão a ó'l,ão de Jlla estrutllra admint.rtrativa a

re.rponsabilidade pelo t1Imprimento do di.rpoJto neste artigo.

ff

3' A estimativa do impado orç¥Jmentário jina1IlY1iroprevisto neste artigo deverá Jer

elaborada 011 homologada por ó'l,ão estadllal, acompanhada da re.rpectiva m~mólia de
aílt1llo'~

Diante do exposto, tem-se como imprescindível
do sobredito impacto orçamentário-financeiro,

a elaboração

a verificação da implementação

de

uma das condições previstas nos incisos I e II do art. 14 da LRF, que deverão ser
executadas pela Pasta Fazendária do Estado, eis que o Poder Executivo tem m:elhores
condições de cumprir as exigências legais, pois tem todos os dados e informações
necessárias para tanto.
Nessa
legislativo,

somos

encaminhando-o

pela

conformidade,
conversão

para a devida instrução

do presente

processo

do processo

em

diligência,

à Secretaria da Fazenda, nos termos do art. 24 da LDO, p&ra que

seja feita a competente estimativa do impacto orçamentário-financeiro

decorrbnte da
I

presente

propositura,

e a verificação

da implementação

de uma das condições

previstas nos incisos I e II do art. 14 da Lei de Responsabilidade
Após as providências

Fiscal.

acima sugeridas, retornem-se

os autos

I

para o relatório fmal e conclusivo desta Relatoria. l~ o relatório preliminar.

\,
SALA DAS COlvIISSÕES, em

~

de

dYfi///#

de 2016.
,
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A Comissão de Tri.butação, F~
PROCESSO NUMERO:~--:Aprova o Parecer do Relator Co
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Em~

DEPUTADOS

.

TITULARES
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VIRMONDES

OI

CRUVINEL

02

02

ISO MOREIRA

03

03

TALLES BARRET

04 J

04

,-)5 L1NCOLN TEJOTA
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06

MEIRELLES

07

FRANCISCO

07

CLÁUDIO

08
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.

05
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06

.

08

SA NT A NA COM ES

09

09
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IO

E RN ESTO RO L L E R

.
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Ofício n0093/20 16-CTFO

À
Excelentíssima Senhora
ANA CARLA ABRÃO COSTA
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Goiás - SEF AZ
Nesta

Assunto: Diligência

Senhora Secretaria,

Aproveito da oportunidade para com muita alegria parab~niza a
Exma. Sra. frente à esta Secretária e ao mesmo tempo valho-me da oportunidadeI para
encaminha-lhe este oficio em atendimento ao pedido do Senhor Deputado LincolniTejota,
que em seu relatório requereu a diligência para que esta Secretária, nos termos dq art. 24
,

da LDO, para que seja feita a competente estimativa do impacto orçamentário-financeiro
decorrellteda presente propositura, e a verificação da implantação de uma das cordições
previstas

nos

incisos

I e II do Art.

14 da Lei de Responsabilidade:

Fiscal.
I

Processo Número 2015004245, Autor: Deputado Francisco Jr., Projeto de Le, N° 571

,

- AL, Assunto: Dispõe sobre a isenção do pagamento do imposto sobre a propri~dade de
I

veículos automotores (IPV A) dos veículos de propriedade de entidades filantrópicas.
I
!

Para tanto aguardamos respostas, copias em anexo.
Certo do pronto atendimento renovamos nossos votos de I, elevada
estima e apreço.

!
I
Atenciosamente,
I

RE:CEBIOO EM

-!fi I (jJ, L.i!2.. às

-~

(Rr ,Rã

Ms1rfaJIli n' o4O!l13141

,
I

I

,
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Alameda dos Buritis, n° 231,sol0 205 - Setor Oeste, CEP: 74.019-900 GoiGnia - CO - FoneIFnx: (62) 3221_3278.
E-mai!: ctfOt'â'll!iScmhlt"ia.gfJ.l!o\'.hl'
!,
1

\9

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE

Ofício n° 5t3 /16-GSF

Ao Exmo. Sr.
Deputado FRANCISCO JR.
Presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento
Assembleia Legislativa - Alameda dos Buritis, nO231, sala 205, Setor Oeste
74019-900 Goiãnia - GO

Assunto: Resposta ao Oficio nO093/2016-CTFO

Senhor Presidente,

Reporto-me ao Oficio nO093/2016-CTFO, de 09.06.2016, dessa Comissão
de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em
que solicita atendimento quanto ao pedido do Deputado Lincoln Tejota que, em seu
relatório, requereu a diligência para que esta Secretaria preste informações acerca da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro

decorrente da propositura de que ora se

trata, com fulcro no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Processo nO2015004245 .
. Interessado: Deputado Francisco Jr. Projeto de Lei nO571-AL. Assunto: Dispõe sobre a
concessão de isenção de IPVA dos veículos de propriedade de entidades filantrópicas.
Em atenção ao solicitado, encaminhQ-lhe o Memorando nO0175/2016-SRE,
de 8.08.2016, da Superintendência da Receita desta Pasta, acolhendo manifestação de
sua área técnica, de que, para a elaboração da estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro decorrente de isenção, conforme descrito no aludido projeto, é imprescindível a
relação das entidades do Estado de Goiás que atualmente estão enquadradas neste perfil,
bem como o órgão estadual que será responsável pelo reconhecimento
declarada como de utilidade pública estadual, com finalidade filantrópica,

de entidade
não sendo

possivel, dessa forma, a verificação da implementação de uma das condições previstas
nos incisos I e 11 do art. 14 da Lei Complementar nO101, de 4 de maio de 2000 - Leí de
Responsabilidade Fiscal- LRF.

Atenciosamente,

ANA CARLA ABRÃO COSTA
Secretária de Estado da Fazenda

Gabinete da Secretária de Estado da Fazenda
Av Vereador José Monteiro, nO.2233, Setor Nova Vila
CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiás Telefone 3269.2000

t

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDt=NCIA DA RECEITA

Memorando nO0175/16 -SRE.
Goiânia, 08 de agosto de 2016.
I

Da

: SUPERINTEND~NCIA

DA RECEITA (SRE)

Para

: GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA (GSF)
I

Assunto

: Resposta ao Memorando nO428/2016-GESEG.

r

Senhora Secretária,

EnCaminhamos
Memorando

cópia

nO 0202/2016-GIEF

do

Memorando

a fim de subsidiar

nO 134/2016-GTRE

e

do

I

a elaboração

resposta à autoridade que subscreve o Ofício nO093/2016-CTFO.

da pertinente

i

I
Atenciosamente,
r

,
I,
IRA JÚNIOR
da ReCeita

I

II
,

I
i

I

!
I

I
I

,,

Superintendência da Receita
•
e-mail: sre@sefaz.go.gov.br
Av. Vereador José Monteiro, 2233, bloco A, piso 2 - Complexo Fazendário Meia Ponte - Setor Nova VUa. GolAnla, GO CEP 74653.900
fonelfax (62) 3269.2140
.

.-
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND"'NCIA
DA RECEITA
GER"'NCIA DE TRIBUTAÇÃO
E REGIMES ESPECIAIS

Memorando

nOJ3.Lt /2016-GTRE
Goiânia,03

Da: Gerência de Tributaçâo
Para: Superintendência

de

~ooto:

de 2016.

e Regimes Especiais- GTRE

da Receita

Assunto: Encaminhamento

do Ofício nO093/2016-CTFO

Senhor Superintendente,

Atenciosamente,

GENER O
IANO SILVA
Gerente de Tributa âo e Regimes Especiais
Pôrtaria rio 17212016-GSF

Superintendência de Administraçllo Tributária - SAT
Gerência de Tributaçllo e Regimes Especiais
Av Vereador Josê Monteiro, nO.2233, Setor Nova Vila - Bloco A - CEP: 74.653-900 - Goiânia - Galés
-gtre

~

. vfi.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDt:.NCIA DA RECEITA
GERt:.NCIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

Memorando nO0202/2016

~ GIEF

Goiânia, 04 de julho de 2016.

Dá: Gerência de Informações Econõmico-Fiscais - GIEF
Para: Gerência de Tributação e Regimes Especiais - GTRE
Assunto: Reposta ao Ofício n° 093/2016-CTFO - Projeto de Lei nO571-AL -Isenção

IPVA

ReI.: '
Processo Legislativo nO:2015004245
Origem: Assembleia Legislativa - GO
Autor: Dep, Francisco Jr.
Tipo: Projeto
'
Subtipo: Lei Ordinária
Assunto: Dispõe sobre a isenção do pagamento,do imposto sobre a propriedade de velculos
, automotores (IPVA) lios,vefqulos de 'propriedadê'de entidades filantrópicas.
'

Senhor Gerente,

r

j"'.

Trata-se
.

.

.'

-..'

•

j.

'

de expediente
- ..:"'

.

. ':

encaminhando
"

pela Comissão

.:

de Tributação,
.

Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Oficiá n° 093/2016,
~

09.06.2016, :SClllicitando'informações acerca da estimativa do impacto orçamentário-

financeiro" com previsão no art. 14 da Lei de Responsabilidade

Fiscal, sobre a concessão

de isenção de IPVA dos veículos de propriedade de entidades filantrópicas.
.

",

Conforme disposiiivo transcrito abaixo, já existe previsão no' DECRETO nO

l8~2DE 29 DE pEZEMBRO

DE 1997 - RCTE, alterado pelo DECRETO' N° 5.753, DE

12.05.03, 'Q ,qual detalha a Não-Incidência do imposto em tela:
I

. !

:

.'.:

.....i

" .

I

: ';::",

'.'

"

...

:

'!.

.: .••.f.

~'
, ' , Gerência de Informações Econômico-Fiscais - GIEF
:
Av. Vereadbr José Monteiro, n°,'2233, Setor Nova Vila CEPo 74.653-900 - Goiânia'- Goiás
,
'"
siôco "A" - Teleforiá ~269.2200 - Resp.: JHBL'
I

r . :: '.

- .','

_. __ .--_.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDIÔ.NCIA DA RECEITA
GERIÔ.NCIADE INFORMAÇOES ECONÓMICO-FISCA1S
Art. 402. O IPVA não incide sobre

a propriedade de veículo pertencente (Lei

nO 11.651/91, art. 95):

S 20

A concessão da nãcrincídênGÍa de que trata o caput deste. artigo para

peSsoas jurídícas ainda não registradas no sistema próprio, deve ser objeto
de reconhecimento prévío da administração tributária, mediante requerimento
do interessado instruido com:

v _

Certificado

de Entidade' Filantrópica,

,

fornecido

pelo

Ministério

da

Previdência e Assistência Social, nos casos de ser o requerente entidade de
-,

,

.

assistência social.
,','

i
.para

a elaboração

da'" estimàtiva

decorrente de Iserilcão, conforrne:descrito

do impacto

orçamentãricrfinanceiro

no Projeto de Lei nO 571, de 15.12.2015 (fls. 03

a 05); é imprescindivel a relação das entidades do Estado de Goiãs que atualmente estão
enquadradas

neste

reconhecimento
filantrópica.

perfil, bem como o órgão estadual
".'

",-'

"

: '

,',

...

-; .

',,'

'

: ,
Atenciosamente,

',~'

'

"'..

~.

7'

.,
.

pelo

de entidade declarada como de utilidade pública estadual, com finalidade
....

.

que serã responsãvel

'
, ."
aór Soares
Barreto
Gerente de Informações Econômico-Fiscais
"

:

.\ !
': i ''

G~rência de Informações Econômico-Fisoo,i's - Gll=f
, Av, Vereador José Monteiro, nO.2233, Setor Nova Vila CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiás
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','
Bloco "A" - Téjefone 3269,22oo,~Resp,: JHBL
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PROCESSON.o
INTERESSADO
ASSUNTO

CONTROLE

2015004245
DEPUTADO FRANCISCO JR
Dispõe sobre a isenção do pagamento do ijnposto
sobre a propriedade de veículos automotores I (IPVA)
dos veículos de propriedade
de entidades
I
filantrópicas.
RPROC

RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei nO571, de 15.12.15, de autol-ia do
nobre Deputado Francisco Jr, dispondo sobre isenção do pagamer}to do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVAO dos
veículos de propriedade de entidades filantrópicas.

'r

. O projeto foi relatado na Comissão de Constituição, Justiça e
Redação pelo insigne Deputado Gustavo Sebba que - a par de pugnÁr por
sua aprovação - apresentou um Substitutivo para sua adequação à
técnica legislativa e redacional.

..

I

Vindo a propositura a esta Comissão de Tributação, Finanças
,
e Orçamento, o seu mérito deve ser analisado.
'
: Prima facie, destaca-se que foi elaborado Relatório Preliminar,
convertendo-se o presente projeto em diligência, a fim de que fosse
encaminhado Ofício à Secretaria da Fazenda, solicitando a estimatiV,ado
impaCto orçamento-financeiro da medida constante da propositura em
I
tela no exercício de sua vigência e nos dois seguintes, com fulcro na Lei
de Responsabilidade Fiscal e na então vigente Lei de Dire~izes
Orçamentárias.
A resposta da Secretaria da Fazenda, nos termos do Ofíci,onO
573j16-GSF,
de 23.08.15,subscrito pela Secretária Ana Carla Abrão C6sta,
.
foi no sentido de pedir informações à esta Casa de Leis acerca da "reláção
,

. -'" ,'",

...:.': ~.

.rJ"...,..,..~.

s.:'-'-~SSEjj;'x
;f;
<--

i.
~~~
r'~~'.l)."
~'.

~

et1'

II

~

~

.E

~r

'..Q'

~:

.0/

das entidades do Estado de Goiás que atualmente estão eà~.
neste perfil, bem como o órgão estadual que será responsável-pelo
reconhecimento de entidade declarada como de utilidade ~ública
estadual, com finalidade filantrópica", afirmando-se que - diante da falta
dessas informações - não ser possível a verificação da implementação de
uma das condições previstas nos incisos I e II do art. 14 da
, Lei
Complementar nO101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF.
"

I

•••

i

Diante do teor da resposta fornecida pela Secretaria da
Fazenda, constata-se a inviabilidade prática desta Casa em conseguir tais
informações, eis que os dados solicitados parecem ser mais condi:;;:entes
com as atribuições do órgão fazendário do que com as desta', Casa
Legislativa.

,

Portanto, a constatação de inviabilidade prátic~ de
atendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 14, não pode se
configurar como obstáculo oponível o bastante ao pleno exercício da
competência legislativa dos entes federados e dos órgãos e autori~ades
legitimados, haja vista tratar-se de matéria de índole constitucional. .
Nesse sentido, sugere-se a aprovação do presente proje:tode
lei, na forma do Substitutivo proposto na Comissão de ConstitUição,
Justiça e Redação.
i

Ante o exposto, manifesta esta Relatoria pela aprovação do
presente projeto de lei.
É o relatório.

SALA DAS COMISSÕES,

em)4 de~

~

de 2016.
I
I

OTA
Relator
Rbp.

2

