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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

LEI N. 4.535, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

Altera o Demonstrativo VII previsto no inciso VI do § 3º
do art. 2º da Lei n. 4.514, de 14 de Setembro de 2022,
que  dispõe  sobre  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  o
exercício de 2023.

O PREFEITO DE BRUSQUE em exercício:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

Art.  1º Fica alterado o Demonstrativo VII  – Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receita, previsto no inciso VI do §3º do art. 2º da Lei n. 4.514, de 14 de
Setembro  de  2022,  para  fins  de  inclusão  do  Programa  REFIS/Transação/Programa,
conforme anexo desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 01 de dezembro de 2022.

ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS
Prefeito de Brusque em exercício

 DR. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete

Praça das Bandeiras, 77 - Fone:  (47) 3251-1833 - Centro - 88350-050 - Brusque - SC
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MUNICIPIO DE BRUSQUE
Planejamento e Orçamento

Lei Orçamentária Anual
Demonstrativo dos Efeitos sobre Receita e Despesa e das Medidas de

Compensação à Renúncia de Receita e ao Aumento de Despesas Obrigatórias de
Carater Continuado.

Ano: 2023
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1LRF, art 5º, inciso II R$ 1,00

TRIBUTO MODALIDADE
SETORES/ PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DA
RECEITA
PREVISTA

EFEITO SOBRE A RECEITA E
DESPESA

COMPENSAÇÃO

2023
Imposto Predial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 

34/94 (Art. 180, III) Aposentados 
pelo Regime Geral de 
Previdência

1.653.339,21 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180, III) Aposentados 
pelo Regime Geral de 
Previdência

2.229.467,60 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180, VIII) 
Proprietários de imóveis com 
Área de Preservação Permanente

208.250,07 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180-A, II) 
Construtoras

69.783,01 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180-A, I) Loteadores

125.488,00 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios LCM 136/2008 (Art. 60, §2º,) 
Unidades de Conservação 
legalmente instituídas no âmbito 
do território brusquense em 
consonância com o Sistema 
Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - 
SNUC (Lei Federal 9985/00)

16.959,11 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Predial Outros Benefícios Lei Municipal 1855/1994 
Empresas (incentivo fiscal)

139.511,71 Expectativa de arrecadação de
receita futura através da atividade

econômica incentivada

Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Municipal 1855/1994 
Empresas (incentivo fiscal)

93.007,81 Expectativa de arrecadação de
receita futura através da atividade

econômica incentivada

Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Predial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180, VII) Veteranos 
de Guerra e Ex - Combatentes

1.274,29 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180, VII) Veteranos 
de Guerra e Ex - Combatentes

849,52 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Predial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180, II) Cessionários 
para serviços públicos

2.481,56 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
34/94 (Art. 180, II) Cessionários 
para serviços públicos

1.654,38 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Imposto Predial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
3414/2011 Entidades de Utilidade
Pública

3.592,69 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial
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2023
Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 

3414/2011 Entidades de Utilidade
Pública

2.395,13 Redução de Receitas Cobrança  do IPTU, que leva em consideração a 
utilização do terreno para cobrar valores maiores.
Ex.: Caso o terreno esteja sem uso (terreno 
baldio) a alíquota incidente para definir o valor 
do imposto é maior de que se o terreno estivesse 
tendo uso comercial ou residencial

Taxa Licença Local. e 
Funcion

Outros Benefícios Lei Complementar Municipal 
168/2011 - Microempreendedores
Individuais (MEI)

68.868,76 Redução de Receitas Cobrança diferenciada de valores de TLLF, 
sendo que as empresas de maior porte 
contribuem com maiores valores, cfe. LCM 
264/2017

Imposto Predial Outros Benefícios Lei Ordinária Municipal 
4478/2021 (Imóveis alugados 
para funcionamento de templos 
de qualquer culto)

938.309,19 Redução de Receitas Não há.

Imposto Territorial Outros Benefícios Lei Ordinária Municipal 
4478/2021 (Imóveis alugados 
para funcionamento de templos 
de qualquer culto)

40.213,25 Redução de Receitas Não há.

ISSQN Outros Benefícios Lei Municipal 1855/1994 
Empresas (incentivo fiscal)

100.000,00 Expectativa de arrecadação de
receita futura através da atividade

econômica incentivada

Não há.

Imposto Predial Outros Benefícios REFIS/Transação/Programa de 
Parcelamento

4.828.109,43 Expectativa de arrecadação de
créditos perdidos ou de difícil

cobrança através de programas de
parcelamento, reparcelamento e

transação tributária, com descontos
parciais ou totais, aplicadas sobre

Multas e Juro e no caso da transação
também com possibilidade de
descontos sobre o principal.

Não há.

Imposto Territorial Outros Benefícios REFIS/Transação/Programa de 
Parcelamento

1.609.369,81 Expectativa de arrecadação de
créditos perdidos ou de difícil

cobrança através de programas de
parcelamento, reparcelamento e

transação tributária, com descontos
parciais ou totais, aplicadas sobre

Multas e Juro e no caso da transação
também com possibilidade de
descontos sobre o principal.

Não há.

Juros de Mora de Divida 
Ativa

Outros Benefícios REFIS/Transação/Programa de 
Parcelamento

15.624.992,82 Expectativa de arrecadação de
créditos perdidos ou de difícil

cobrança através de programas de
parcelamento, reparcelamento e

transação tributária, com descontos
parciais ou totais, aplicadas sobre

Multas e Juro e no caso da transação
também com possibilidade de
descontos sobre o principal.

Não há

Multa de Mora de Divida 
Ativa

Outros Benefícios REFIS/Transação/Programa de 
Parcelamento

3.697.852,33 Expectativa de arrecadação de
créditos perdidos ou de difícil

cobrança através de programas de
parcelamento, reparcelamento e

transação tributária, com descontos
parciais ou totais, aplicadas sobre

Multas e Juro e no caso da transação
também com possibilidade de
descontos sobre o principal.

Não há

TOTAL 31.455.769,68

DESPESAS OBRIGATÓRIAS COM CARATER OBRIGATÓRIO 151,00
Nota Explicativa: Informações constantes no Relatório foram repassadas pelo setor tributário da secretaria da Fazenda

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BRUSQUE. Emissão: 01/12/2022, 

___________________________________
ALESSANDRO ANDRE MOREIRA SIMAS

Prefeito em Exercício

___________________________________
VANDERLEI LUIS DIETRICH

CRC MT 010739/O T-SC
CPF: 831.177.251-72
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