CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 2.215, DE 2011
(Do Sr. Júlio Campos)
Autoriza o Poder Executivo a instituir incentivos fiscais destinados a
estimular as pessoas jurídicas que exerçam atividade de controle
ambiental de resíduos.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-2101/2011.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º fica o poder executivo autorizado a instituir incentivos fiscais
destinados a estimular as pessoas jurídicas que exerçam atividade de controle ambiental de
resíduos

Art. 2º Para os efeitos desta lei, a atividade de controle ambiental de resíduos;
no tratamento e despoluição do ar e da água, bem como na produção de máquinas e
equipamentos e no desenvolvimento de tecnologia e projetos, além de prestação de
serviços de controle ambiental para a eliminação de resíduos do ar e da água.
Art. 3º Os incentivos de que trata o art. 1º compreendem a redução das bases de cálculo
para recolhimentos referentes ao Imposto de renda das Pessoas jurídicas (IRPJ) ao Imposto
sobre produtos Industrializados (IPI); ao programa de Integração Social (PIS) e á contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Inclusive no que concerne á incidência
sobre importação, em montantes a serem estabelecidos em regulamento.

Parágrafo Ùnico – os benefícios de que trata o caput não se estendem á
pessoa jurídica inadimplente para com os respectivos recolhimentos, relativamente a
créditos tributários que não estejam com a sua exigibilidade suspensa.
Art. 4º A fruição dos incentivos previstos nesta Lei condicionam-se a prévia
certificação , das pessoas jurídicas a serem beneficiadas, emitida pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA)
Art. 5° A certificação referida no art. 4° habilita a pessoa jurídica beneficiada a
enquadrar – se em regime especial para aquisição do bens de capital, com vistas a
depreciação integral imediata, para efeito de apuração do IRPJ e da Contribuição Social
sobre o lucro Líquido (CSLL).
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Art. 6° As empresas destinatárias finais dos produtos e serviços oferecidos nos
termos do art. 2°, desde que se antecipem no cumprimento dos prazos impostos pelos
órgãos de fiscalização sanitária e combate a poluição, poderão deduzir até 50% (cinqüenta
por cento) dos valores gastos com equipamentos de controle ambiental da base de cálculo
de seu IRPJ e de sua CSLL em escala progressiva, proporcional ao tempo de antecipação.
Art. 7° Incluem – se nos benefícios concedidos por esta Lei, quando
cadastradas no MMA, as empresas fornecedoras de insumos as pessoas jurídicas que
exerçam atividade de controle ambiental de resíduos.
Art. 9° O poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5°, 11; 12
e 14 da lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia de
receita decorrente do disposto nesta lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o 6° do
art. 165 da Constituição, o qual acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja
apresentação se dê após 60 ( Sessenta) dias da data de publicação desta lei, bem como
incluirá a renuncia mencionada nas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes.

Art. 10 Estas Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÂO
As empresas de controle ambiental de resíduos têm – se desenvolvido no
mercado brasileiro há décadas. È um setor que prima pelo desenvolvimento de novas
tecnologias para o controle ambiental.
Na medida em que a pressão social pela conservação do meio ambiente
aumenta, os limites de emissões permitidos passam a ser cada vez menores, de modo que o
desenvolvimento de novas tecnologias para o controle ambiental.
Na medida em que a pressão socail pela conservação do meio ambiente
aumenta, os limites de emissões permitidos passam a ser cada vez menores, de modo que o
desenvolvimento de novas tecnologias em busca de maior eficiência dos equipamentos de
controle é constante.
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O grande número de empresas faz com que o setor seja pulverizado,
privilegiando a competitividade e o desenvolvimento deste tipo de indústria no Brasil. Por se
tratar de equipamentos de grande porte, geralmente confeccionados em aço e utilizados e
utilizando quase a totalidade de componentes fabricados no Brasil, é um setor que
movimenta positivamente a economia.
Tais equipamentos trazem um grande bem para toda a sociedade, pois
garantem a redução da emissão de dejetos que contaminam o ar e a água, preservando
assim os recursos naturais e aumentando a qualidade de vida da população.
Contudo, por não ter um apelo econômico para a indústria, a aquisição e
instalação deste tipo de equipamento vêm sendo feitas de forma lenta e onerosa.
Cumpre, pois incentivar o setor, com efetivos estímulos para toda a cadeia
produtiva e para o consumo, com o objetivo de mitigar os efeitos de seus elevados custos e
baixo interesse na aquisição dos respectivos produtos e serviços, agrados pela pesada carga
tributária e pela concorrência internacional.
Cabe observar que a desoneração tributária proposta para esse ramo de
atividade demonstra impacto extremamente baixo, posto ser insignificante sua participação
no montante de arrecadação nacional.
Eis os porquês de submeter a meus ilustres pares no Congresso Nacional o presente
projetos de lei, na certeza de que este merecerá seu justo apoio, no sentido da célere e
adquada aprovação do mesmo em ambas as casas.
Sala das Sessões , 01 de setembro de 2011

Deputado JÚLIO CAMPOS
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
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III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a
ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo poder público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o
plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de
receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária
anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta
e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas
do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de
suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
§ 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá
parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas Casas do Congresso
Nacional.
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito
Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
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b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional
para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a
votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos
termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.
§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o
disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização
legislativa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO
.......................................................................................................................................................
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o
plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos
orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da
Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de
despesas obrigatórias de caráter continuado;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_2697

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL-2215/2011

8

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante,
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.
§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as
receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei
orçamentária e nas de crédito adicional.
§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não
poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou
em legislação específica.
§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou
com dotação ilimitada.
§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração
superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que
autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.
§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do
Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo,
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7º (VETADO)
Art. 6º (VETADO)
.............................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA RECEITA PÚBLICA
Seção I
Da Previsão e da Arrecadação
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional
do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente
que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes
àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se
comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
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§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser
superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e
do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de
suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo
Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado,
quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos
créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.
CAPÍTULO IV
DA DESPESA PÚBLICA
Seção I
Da Geração da Despesa
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Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts.
16 e 17.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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