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Os projetos de Reforma Tributária no 

Congresso Nacional



Reforma Tributária

 Tramitam no Congresso Nacionais dois projetos de
Reforma Tributária;

 No Senado Federal – PEC 110/2019 – Proposta do Ex-
Deputado Luis Carlos Hauly

 Na Câmara dos Deputados – PEC 45/2017 – Proposta do
Dep. Baleia Rossi (MDB/SP)

Ambas tem como principio a neutralidade! 



Reforma Tributária - Senado

 As propostas são diferentes,

 A do Senado cria o Superfisco e concentra a
arrecadação dos impostos e depois faz a distribuição
para cada ente da federação, cria o IBS (imposto
sobre bens e serviços), unificando o ICMS e ISS, cria
um robusto imposto seletivo aonde os Municípios
não terão participação e simplifica o sistema
tributário e extingue uma série de impostos e
contribuições existentes



Reforma Tributária - Câmara

 A da Câmara, é uma reforma dos impostos que
incidem sobre o consumo, cria o IBS (imposto sobre
bens e serviços, unindo o ISS, ICMS, PIS, COFINS e
IPI, cada ente ficará com uma parte do IBS, dentro
do IBS haverá alíquotas de referência, os Municípios
continuarão a arrecadar o IBS Municipal, simplifica o
sistema tributário, não mexe nos impostos sobre a
renda.



Emendas à PEC 45/2019

 Evitar perdas aos Municípios;

 Novos impostos devem ser compartilhados;

 Maior participação dos Municípios no bolo
tributário;

 Fortalecimento dos impostos sobre o patrimônio.

PREMISSAS:



Evitar perdas aos Municípios

COTA PARTE DO IBS

 ¾ na proporção da população;

 ¼ de acordo com o que dispuser lei estadual:

 Reserva de um mínimo de 10% fixo a ser 
repartido em partes iguais entre todos os 
Municípios de um mesmo Estado;

 Reserva de um mínimo de 2% considerando o 
indicador Aluno-Qualidade.



 Objetivo: Repor perdas com a mudança da 
origem para o destino: 

 Formado por parte do Imposto Seletivo;

 Compensação se dará por tempo determinado.

FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE PERDAS

Evitar perdas aos Municípios



Novos impostos devem ser compartilhados

ACRÉSCIMOS DE ALÍQUOTAS

 Aumento da arrecadação do IBS decorrente da 
elevação de alíquotas por lei federal e estadual 
devem ser compartilhados com os Municípios. 



IMPOSTO SELETICO - IS

Novos impostos devem ser compartilhados

 Reserva de 50% do IS aos Estados e Distrito Federal;

 Cabendo aos Estados a entrega de 50% aos
Municípios, conforme os mesmos critérios da cota-
parte do IBS.



Garantia de paridade

 Composto de forma paritária por
representantes da União, dos Estados, Distrito
Federal e Municípios.

COMITÊ GESTOR 



COMPARTILHAMENTO DA CSLL – Dep. Júlio Cesar

 Compartilhamento da CSLL para Estados, DF e
Municípios seguindo os mesmos critérios
definidos para a distribuição do FPE e FPM,
sendo:

 Ao menos 50% em investimentos;

 Até 50% em recursos livres para o custeio da
máquina pública.

Maior participação dos Municípios

no bolo tributário;



Maior participação dos Municípios

no bolo tributário;

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Aumento da participação dos Estados, Distrito
Federal e Municípios na distribuição do
imposto:

 1/4 para os Municípios;

 1/4 para os Estados e DF;

 1/2 para a União.



Garantia de participação dos Municípios no imposto
de renda retido na fonte “incidente sobre
rendimentos pagos por eles a pessoas jurídicas,
decorrentes de contratos de fornecimento de bens
e/ou serviços’’.

 Tributação sobre Lucros e dividendos;

IMPOSTO DE RENDA

Maior participação dos Municípios

no bolo tributário;



NOVOS ENCARGOS SOMENTE COM FONTE DE RECEITA

Encargos e fontes de receita

Novos encargos financeiros, repassados aos Entes da
Federação, necessitarão da transferência dos
respectivos recursos financeiros destinados à sua
cobertura.



Impostos sobre o Patrimônio

 Municipalização do ITR com a criação do
IPTRU;

 Atualização do valor do imóvel, com base no valor
de mercado, pelo menos uma vez a cada quatro
anos;

 Terá alíquotas diferentes de acordo com a
localização e o uso do imóvel;

 O IPTRU não incidirá sobre pequenas glebas
rurais, definidas em lei municipal.

UNIFICAÇÃO DO ITR E IPTU



Ampliação do alcance da tributação sobre
transmissão de bens imóveis, possibilitando a
cobrança inclusive sobre o registro de compra e
venda efetuado em cartório.

Impostos sobre o Patrimônio

Incidência do ITBI sobre a aquisição de imóveis



 Ampliação da base de incidência:

 Veículos aquáticos e aéreos;

 Aumento da participação dos
Municípios na distribuição do imposto:

 70% para os Municípios;

 30% para os Estados.

Impostos sobre o Patrimônio

IPVA



Informes Gerais



Será votada nesta semana a PEC 48/2019 que
vai partilhar 30% do Bônus de Assinatura da
Cessão Onerosa de campos de pré sal.

O leilão será no próximo dia 06/11 com a
previsão de arrecadar R$ 106 bilhões, destes
R$ 36 bilhões ficarão com a Petrobras.

Dos R$ 70 bilhões, 15% serão destinados aos
Municípios pelos critérios do FPM

Bônus de Assinatura – PEC 48



Bonus de Assinatura – PEC 48



A CNM vai convocar a todos(as) os
Prefeitos(as) para uma grande MOBILIZAÇÃO
assim que esta matéria chegar a Câmara dos
Deputados.

Tem que ser aprovado esta PEC antes do ano
dia 06/11 para que o dinheiro entre nas
contas municipais.

Bônus de Assinatura – PEC 48



O Senado deve aprovar em uma PEC paralela
a inclusão de Estados e Municípios e a
possibilidade de migração entre os regimes
previdenciários.

Quando chegar a Câmara dos Deputados
precisamos estar MOBILZADOS para que seja
aprovado o mais rápido possível.

Reforma da Previdência



Junto com a Previdência ainda temos que
aprovar na Câmara

- PLP 461/2017 – ISS – Lei das Acessórias

- 1% adicional do FPM para Setembro

- Nova lei de compras públicas

Fique atento!!!!

Outras pautas importantes



Obrigado!
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