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PROJETO DE LEI N.º 4.453, DE 2021
(Do Sr. Nereu Crispim)
Institui o Programa Nacional de Conservação da Natureza em Áreas
Urbanas, com a finalidade de conservar áreas de preservação de
vegetação nativa ou replantação de acordo com plano de manejo do
bioma em que está inserido, e autoriza deduzir do imposto sobre a renda
devido pelas pessoas físicas e jurídicas parcela dos gastos efetivos com
o referido programa; e altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5974/2005.
APRECIAÇÃO:
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Institui o Programa Nacional de
Conservação da Natureza em Áreas
Urbanas, com a finalidade de conservar
áreas de preservação de vegetação
nativa ou replantação de acordo com
plano de manejo do bioma em que está
inserido, e autoriza deduzir do imposto
sobre a renda devido pelas pessoas
físicas e jurídicas parcela dos gastos
efetivos com o referido programa; e
altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I - DO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA EM ÁREAS URBANAS
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Conservação da
Natureza em Áreas Urbanas – PRONATURB, nos termos e condições
estabelecidos por esta Lei.
Art. 2º É beneficiária do PRONATURB a pessoa física ou
jurídica proprietária de área urbana sem construção, que tenha projeto
aprovado para conservação de áreas de preservação de vegetação nativa ou

§ 1º Os projetos referidos no caput devem ser aprovados em
ato conjunto dos Ministros de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento
Regional.
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replantação, de acordo com plano de manejo do bioma em que está inserido.

§ 2º A aprovação do projeto fica condicionada à comprovação
da regularidade fiscal da pessoa física interessada em relação aos impostos e
contribuições administradas pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Ministério da Economia.
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§ 3º O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, os
procedimentos e prazos para apreciação dos projetos.
CAPÍTULO II - DO INCENTIVO FISCAL
Art. 3º As pessoas físicas e as pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real poderão deduzir do imposto sobre a renda:
I – nos termos dos arts. 4º e 5º, valores de até 70% (setenta
por cento) dos gastos efetivamente realizados em favor de projetos aprovados
de que trata o art. 2º desta Lei;
II – valor de mesmo montante do Imposto sobre Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU) relativo a área urbana de que trata o art. 2º.
Parágrafo único. O valor de que trata o inciso II não tem
natureza de despesas com IPTU, será dedutível na declaração do período em
que for pago o referido imposto e terá por documento comprobatório o
respectivo comprovante de quitação.
Art. 4º Os valores de que tratam o art. 3º, realizados pela
pessoa física, poderão ser deduzidos até o percentual de 5% (cinco por cento)
aplicado sobre o imposto de renda devido, apurado na Declaração de Ajuste

Parágrafo único. As deduções de que tratam o caput deste
artigo:
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Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

I – estão sujeitas ao limite conjunto com outras deduções de
mesma natureza de 8% (oito por cento) do imposto de renda devido apurado
na declaração, afastando-se o disposto no art. 22 da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997;
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II – não se aplicam à pessoa física que:
a) utilizar o desconto simplificado;
b) apresentar a declaração em formulário; ou
c) entregar a declaração fora do prazo.
III – não excluem ou reduzem outros benefícios ou deduções
em vigor; e
IV – deverão corresponder aos valores relativos ao anocalendário a que se referir a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Art. 5º Os valores de que tratam o art. 3º, realizados pela
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, poderão ser deduzidos até o
percentual de 3% (três por cento) aplicado sobre o imposto de renda devido,
em cada período de apuração trimestral ou anual, vedada a dedução como
despesa operacional.
Parágrafo único. As deduções de que tratam o caput deste
artigo:

mesma natureza de 6% (seis por cento) do imposto de renda devido,
afastando-se o inciso II do art. 6º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997
e observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro
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I – estão sujeitas ao limite conjunto com outras deduções de

de 1995;
II – deverão corresponder aos valores relativos ao mesmo
período de apuração trimestral ou anual do imposto; e
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III – não excluem ou reduzem outros benefícios ou deduções
em vigor.
Art. 6º A beneficiária do PRONATURB fica obrigada a
conservar, em boa guarda, os documentos que comprovem os gastos
efetivamente realizados em favor de projetos aprovados de que trata o art. 2º
desta Lei, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos
impostos que deixaram de ser recolhidos.
Art. 7º As infrações ao disposto nesta Lei, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, sujeitarão o beneficiário ao pagamento do valor
atualizado do imposto sobre a renda devido em relação a cada exercício
financeiro e das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação
vigente.
Parágrafo único. Na hipótese de dolo, fraude ou simulação,
inclusive no caso de desvio de finalidade, será aplicada ao beneficiário multa
correspondente a 2 (duas) vezes o valor da vantagem auferida indevidamente.
Art. 8º O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IX:

.............................................................................................
IX – os gastos efetivamente realizados, por pessoas
físicas, em favor de seus projetos aprovados no âmbito do
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"Art. 12.......................................……………….....................

Programa Nacional de Conservação da Natureza em
Áreas Urbanas – PRONATURB, de acordo com o
percentual da lei específica.
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..................................................................................." (NR)
CAPÍTULO III - DA AVALIAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
Art. 9º Os projetos aprovados de que trata o art. 2º deverão ter
seu desenvolvimento acompanhado e avaliado pelo Ministério do Meio
Ambiente e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.
§ 1º A avaliação de que trata o caput ocorrerá anualmente.
§

3º

Deverá

ser

elaborado

relatório

de

avaliação

e

acompanhamento dos projetos aprovados de que trata o art. 2º e publicado em
sítio eletrônico do Ministério da Educação na Rede Mundial de Computadores Internet.
§ 4º Os Ministérios referidos no caput encaminharão à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano,
arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos projetos aprovados, com
a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ ou no CPF.
Art. 10. Em caso de execução de má qualidade ou de
inexecução parcial ou completa dos projetos aprovados de que trata o art. 2º,
os Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional poderão
jurídica, mediante decisão motivada e da qual caberá recurso para os
respectivos Ministros de Estado.
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inabilitar ao PRONATURB, por até 12 (doze) meses, a pessoa física ou

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo estabelecerá os
critérios para a inabilitação e os procedimentos de que trata o caput,
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
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CAPÍTULO IV – DEMAIS DISPOSIÇÕES
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará o PRONATURB.
Art. 12. O § 2º do art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º .......................…………….........................…...........
..................................……....................................................
§ 2º Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte à alíquota de 15,80% (quinze inteiros e
oitenta centésimos por cento), na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.
...............................................................................” (NR)
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I – em relação aos arts. 3º a 8º e 12 , no primeiro dia útil do ano
seguinte, depois de decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial;
II – em relação aos demais artigos, na data de sua publicação.

*CD224526492500*

Art. 14. Os arts. 3º a 8º e 12 vigorarão por 5 (cinco) anos,
contados da data do inciso I do art. 13.
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JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei estabelece o Programa Nacional de
Conservação da Natureza em Áreas Urbanas – PRONATURB, com a
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finalidade de conservação de áreas de preservação de vegetação nativa ou
replantação de acordo com plano de manejo do bioma.
É beneficiária do PRONATURB a pessoa física ou jurídica
proprietária de área urbana sem construção, que tenha projeto aprovado nas
finalidades do programa.
O Programa será implementado mediante incentivo fiscal, no
âmbito das leis do imposto sobre a renda das pessoas físicas ou naturais e do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas ou empresas.
Em

áreas

rurais

existem

diversos

incentivos

para

a

preservação ambiental, no entanto pouco se aplica a manutenção da
vegetação em áreas urbanas. A manutenção de vegetação natural ou
recomposição vegetal nas cidades são bastante importante para a melhoria do
microclima dos arredores dessa vegetação, diminuindo o aquecimento,
aumentando umidade e melhorando as condições do ar.
Vegetações arbóreas nas cidades contribuem também no
aspecto urbanístico e social da vizinhança da mata. Áreas verdes aumentam o
bem estar de pessoas que ser relacionam com ela.
Logo, este projeto de lei visa a permitir que as pessoas físicas
e as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, que efetuarem gastos
renda.
Ademais, também será possível deduzir do IR valor de mesmo
montante do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
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para atingimentos das metas citadas, possam deduzi-las do imposto sobre a

relativo à área urbana sem construção, de forma a reconhecer que a
manutenção da natureza tem um custo de oportunidade para o proprietário e
que este merece uma compensação pela escolha da conservação. Entretanto,
tomou-se o cuidado de esclarecer que o valor não tem natureza de despesas
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com IPTU, de forma a evitar interpretações errôneas que entendam por conflito
da sistemática com o princípio federativo.
A motivação desse benefício fiscal é evidente: enquanto o
Estado tem ganhos positivos no meio ambiente e no habitat das áreas urbanas,
que direta e indiretamente representarão economia de recursos públicos, é
razoável que o Poder Público conceda esse incentivo fiscal, que vem a
representar um pequeno gasto frente a essa economia de gastos públicos.
Essa forma de desoneração fiscal não é novidade nas leis do
imposto sobre a renda pessoas física e jurídica. Outros já vigentes no
ordenamento jurídico utilizam o mesmo modelo, a exemplo do Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – PRONON e o Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD,
instituídos pela Lei nº 12.715, de 17/09/2012.
Existem, ainda, semelhantes benefícios fiscais concedidos aos
Conselhos municipais, estaduais e nacional do Idoso através de fundos
específicos, segundo a Lei nº 12.213, de 20/01/2010, e aos Conselhos
nacional, estaduais e municipais dos direitos da Criança e do Adolescente,
viabilizados também por fundos próprios, constantes na Lei nº 8.069, de
13/07/1990. Cite-se, ainda, o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),
criado pela Lei Rouanet, Lei nº 8.313, de 23/12/1991, e o incentivo de fomento

Ademais, o texto aqui proposto, construído com o melhor das
leis citadas, traz os regramentos necessários para correta utilização do
benefício fiscal, bem como os controles e supervisões para garantir sua
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à atividade audiovisual, Lei nº 8.685, de 20/07/1993.

efetividade. Traz também percentuais limites de dedução com base no valor do
imposto devido, como tem sido praxe nesses tipos de incentivos.
Com relação ao art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, cabe informar que o impacto
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fiscal estimado será uma renúncia anual de, no máximo, R$ 1,8 bilhões/ano.
Como forma de compensar a renúncia fiscal que está sendo
dada, propõe-se um aumento da alíquota de 0,80% sobre o Imposto de Renda
na Fonte dos Juros sobre o Capital Próprio das pessoas jurídicas que tenham
persistentes lucros.
Conforme relatório do PL nº 130/2015, aprovado na CFT desta
Casa, a elevação da alíquota de um ponto percentual tem potencial de gerar
recursos da ordem de R$ 561 milhões, por período. Assim, considerando-se os
quatro períodos do recolhimento trimestral e 0,80 pontos percentuais (aumento
de 15% para 15,80%), o aumento de tributação mostra-se plenamente
suficiente para compensar a renúncia de receita decorrente da proposição.
Desse modo, o projeto cumpre o disposto no art. 113 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que exige estimativa, e
no art. 14 Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que exige compensação.
De forma a observar o artigo 137 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2021, Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, está
sendo proposta a vigência de cinco anos para o benefício tributário, conforme
determina a lei orçamentária.

acompanhamento e da avaliação da consecução das metas e dos objetivos
estabelecidos em razão do benefício tributário, com a designação dos
Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional como órgãos
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Por fim, são dedicados alguns artigos para tratarem do

gestores responsáveis por essas funções, tendo sido tratadas as formas de
comunicação, relatórios, publicidade e transparência, bem como penalidades.
Tendo em vista o exposto, acredito que a presente proposição
é meritória, pois incentiva a preservação ambiental nas áreas urbanas, e conto
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com o apoio dos Nobres Pares, de forma a demonstrar que o Congresso
Nacional contribuirá com essa demanda social que tanto contribui para o meio
ambiente e o bem estar da população das cidades, atuando responsavelmente
junto ao país.

Sala das Sessões, 15 de Dezembro de 2021

*CD224526492500*

DEPUTADO NEREU CRISPIM
PSL/RS
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.
.......................................................................................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
.......................................................................................................................................................
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia
de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.
(Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
Art. 114. A tramitação de proposição elencada no caput do art. 59 da Constituição
Federal, ressalvada a referida no seu inciso V, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia
de receita, será suspensa por até vinte dias, a requerimento de um quinto dos membros da Casa,
nos termos regimentais, para análise de sua compatibilidade com o Novo Regime Fiscal. (Artigo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.532 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera a Legislação Tributária Federal e dá
outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 6º Observados os limites específicos de cada incentivo e o disposto no § 4º do
art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995, o total das deduções de que tratam:
I - o art. 1º da Lei nº 6.321, de 1976 e o inciso I do art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993,
não poderá exceder a quatro por cento do imposto de renda devido;
II - o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991, e o art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, não poderá exceder quatro por cento do imposto de renda devido. (Inciso com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.189-49, de 23/8/2001)
Art. 7º A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea a do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea c
do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
.......................................................................................................................................................
Art. 22. A soma das deduções a que se referem os incisos I a III do art. 12 da Lei nº
9.250, de 1995, fica limitada a seis por cento do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis
limites específicos a quaisquer dessas deduções.
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser
avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do
doador.
§ 1º Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre
esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-seá à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas, bem como da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos e contribuições federais serão
expressos em Reais.
Art. 2º O imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o
lucro líquido serão determinados segundo as normas da legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por cento.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante
da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período
de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por
cento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.430, de 27/12/1996)
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, inclusive, nos casos de
incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.430, de 27/12/1996)
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore
atividade rural de que trata a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.
§ 4º O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas
quaisquer deduções.
Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que
tratam a Lei nº 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de
1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção
monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários.
.......................................................................................................................................................
Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.430, de 27/12/1996)
§ 2º Os juros ficarão sujeitos a incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3º O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4º;
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.430 de 27/12/1996)
§ 5º No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1º do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987,
o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
sócios beneficiários.
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§ 6º No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2º poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7º O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art.
202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2º.
§ 8º Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (“Caput” do parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014,
em vigor a partir de 1/1/2015)
I - capital social; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013,
convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
II - reservas de capital; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 627, de
11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
III - reservas de lucros; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 627, de
11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
IV - ações em tesouraria; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 627, de
11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
V - prejuízos acumulados. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 627, de
11/11/2013, convertida na Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 9º (Revogado pela Lei nº 9.430 de 27/12/1996)
§ 10. (Revogado pela Lei nº 9.430 de 27/12/1996)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 627, de 11/11/2013, convertida na Lei nº
12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8º deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no
art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo
na escrituração comercial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a
partir de 1/1/2015)
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física
ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
§ 1º No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva
capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Parágrafo único transformado em § 1º,
com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 2º A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a
remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração comercial. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 3º Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista
no art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados como despesa
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financeira na escrituração comercial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014,
em vigor a partir de 1/1/2015)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
.......................................................................................................................................................
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.213, de 20/1/2010,
produzindo efeitos a partir de 1/1/2011)
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na
forma e condições previstas nos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993;
IV - (VETADO)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
VI - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 5º da Lei nº 4.862,
de 29 de novembro de 1965;
VII - até o exercício de 2019, ano-calendário de 2018, a contribuição patronal paga
à Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da remuneração do
empregado; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.324, de 19/7/2006, com redação dada pela
Medida Provisória nº 656, de 7/10/2014 e convertida na Lei nº 13.097, de 19/1/2015)
VIII - doações e patrocínios diretamente efetuados por pessoas físicas no âmbito do
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON e do Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD, previamente aprovados
pelo Ministério da Saúde. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 563, de 3/4/2012, com
redação dada pela Lei nº 12.715, de 17/9/2012)
IX - (VETADO na Lei nº 13.800, de 4/1/2019)
X - (VETADO na Lei nº 13.800, de 4/1/2019)
§ 1º A soma das deduções a que se referem os incisos I a IV não poderá reduzir o
imposto devido em mais de doze por cento.
§ 2º (VETADO)
§ 3º A dedução de que trata o inciso VII do caput deste artigo:
I - está limitada:
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a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, inclusive no caso da declaração
em conjunto;
b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se referir a declaração;
II - aplica-se somente ao modelo completo de Declaração de Ajuste Anual;
III - não poderá exceder:
a) ao valor da contribuição patronal calculada sobre 1 (um) salário mínimo mensal,
sobre o 13º (décimo terceiro) salário e sobre a remuneração adicional de férias, referidos
também a 1 (um) salário mínimo;
b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 11 desta Lei, deduzidos os valores
de que tratam os incisos I a III do caput deste artigo;
IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do empregador doméstico
perante o regime geral de previdência social quando se tratar de contribuinte individual.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.324, de 19/7/2006)
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se
positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último
dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.715, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Altera
a alíquota
das
contribuições
previdenciárias sobre a folha de salários
devidas pelas empresas que especifica; institui
o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores, o Regime
Especial de Tributação do Programa Nacional
de Banda Larga para Implantação de Redes de
Telecomunicações, o Regime Especial de
Incentivo a Computadores para Uso
Educacional, o Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica e o Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência; restabelece o Programa Um
Computador por Aluno; altera o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da
Indústria de Semicondutores, instituído pela
Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007; altera as
Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430, de
27 de dezembro de 1996, 10.865, de 30 de abril
de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008,
12.546, de 14 de dezembro de 2011, 11.484, de
31 de maio de 2007, 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10
de dezembro de 1997, 12.431, de 24 de junho
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de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011, 8.666,
de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho
de 2004, os Decretos-Leis nºs 1.455, de 7 de
abril de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de
1977, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica PRONON, com a finalidade de captar e canalizar recursos para a prevenção e o combate ao
câncer.
Parágrafo único. A prevenção e o combate ao câncer englobam, para os fins desta
Lei, a promoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os
cuidados paliativos e a reabilitação referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas.
Art. 2º O Pronon será implementado mediante incentivo fiscal a ações e serviços de
atenção oncológica, desenvolvidos por instituições de prevenção e combate ao câncer.
§ 1º As ações e os serviços de atenção oncológica a serem apoiados com os recursos
captados por meio do Pronon compreendem:
I - a prestação de serviços médico-assistenciais;
II - a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos
os níveis; e
III - a realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais.
§ 2º Para os fins do disposto nesta Lei, consideram-se instituições de prevenção e
combate ao câncer as pessoas jurídicas de direito privado, associativas ou fundacionais, sem
fins lucrativos, que sejam:
I - certificadas como entidades beneficentes de assistência social, na forma da Lei
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009; ou
II - qualificadas como organizações sociais, na forma da Lei nº 9.637, de 15 de maio
de 1998; ou
III - qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, na
forma da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.213, DE 20 DE JANEIRO DE 2010
Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza
deduzir do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas
aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional
do Idoso; e altera a Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional do Idoso, destinado a financiar os
programas e as ações relativas ao idoso com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
Parágrafo único. O Fundo a que se refere o caput deste artigo terá como receita:
I - os recursos que, em conformidade com o art. 115 da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, foram destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social, para aplicação em
programas e ações relativos ao idoso;
II - as contribuições referidas nos arts. 2º e 3º desta Lei, que lhe forem destinadas;
III - os recursos que lhe forem destinados no orçamento da União;
IV - contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais;
V - o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e internacionais;
VI - o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação
pertinente;
VII - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 2º O inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12. .................................................................................
I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso;
.............................................................................................." (NR)
Art. 2º-A. A partir do exercício de 2020, ano-calendário de 2019, a pessoa física
poderá optar pela doação aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional do Idoso de que trata o inciso I do caput do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, diretamente em sua declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7696

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 4453/2021

20

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este
Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou
cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem,
condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que
diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Parágrafo único acrescido
pela Lei nº 13.257, de 8/3/2016)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de
julho de 1986, institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
Providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com a
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura
e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira,
com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira
e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e florescimento dos modos de criar, fazer e viver
da sociedade brasileira;
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de
outros povos ou nações;
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal,
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do País.
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Art. 2º O PRONAC será implementado através dos seguintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura - FNC;
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico - FICART;
III - Incentivo a projetos culturais.
§ 1º Os incentivos criados por esta Lei somente serão concedidos a projetos
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes sejam
abertas, sem distinção, a qualquer pessoa, se gratuitas, e a público pagante, se cobrado ingresso.
(Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 11.646, de 10/3/2008)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993
Cria mecanismos de fomento à atividade
audiovisual e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Até o exercício fiscal de 2024, inclusive, os contribuintes poderão deduzir
do imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras audiovisuais brasileiras
de produção independente, mediante a aquisição de quotas representativas dos direitos de
comercialização das referidas obras, desde que esses investimentos sejam realizados no
mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela
Agência Nacional do Cinema (Ancine). (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
14.044, de 19/8/2020)
§ 1º A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas
subscritas.
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do imposto devido
pelas pessoas físicas e a um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas. (Vide Lei nº
9.323, de 5/12/1996)
§ 3º Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos, para
as pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
estimativa, apuram o lucro real anual;
2. as pessoas físicas.
§ 4º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, abater o
total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa operacional.
§ 5º Os projetos específicos da área audiovisual, cinematográfica de exibição,
distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por empresa brasileira de capital nacional,
poderão ser credenciados pelos Ministérios da Fazenda e da Cultura para fruição dos incentivos
fiscais de que trata o caput deste artigo.
Art. 1º-A. Até o ano-calendário de 2024, inclusive, as quantias referentes ao
patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, cujos
projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine, poderão ser deduzidas do imposto
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de renda devido apurado: (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 11.437, de 28/12/2006, com
redação dada pela Lei nº 14.044, de 19/8/2020)
I - na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas; e (Inciso acrescido pela Lei
nº 11.437, de 28/12/2006)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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 III
DA RECEITA PÚBLICA
.......................................................................................................................................................
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.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
§ 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.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
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IV - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
V - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
CAPÍTULO IV
DA DESPESA PÚBLICA
Seção I
Da Geração da Despesa
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.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as
despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não
sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa
que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos
e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas
e metodologia de cálculo utilizadas.
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos
termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da
Constituição.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 14.116, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a
execução da Lei Orçamentária de 2021 e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IX
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DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 137. As proposições legislativas que concedam, renovem ou ampliem
benefícios tributários deverão:
I - conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos;
II - estar acompanhadas de metas e objetivos, preferencialmente quantitativos; e
III - designar órgão gestor responsável pelo acompanhamento e pela avaliação do
benefício tributário quanto à consecução das metas e dos objetivos estabelecidos.
Parágrafo único. O órgão gestor definirá indicadores para acompanhamento das
metas e dos objetivos estabelecidos no programa e dará publicidade a suas avaliações.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES SOBRE A FISCALIZAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO E SOBRE AS
OBRAS E OS SERVIÇOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES
Art. 138. O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 e a respectiva Lei poderão
contemplar subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves,
hipótese em que a execução física, orçamentária e financeira dos empreendimentos, contratos,
convênios, das etapas, parcelas ou dos subtrechos constantes do anexo a que se refere o § 2º do
art. 9º permanecerá condicionada à prévia deliberação da Comissão Mista a que se refere o § 1º
do art. 166 da Constituição, sem prejuízo do disposto no art. 71, §§ 1º e 2º, da Constituição, e
observado o disposto no art. 143, §§ 6º e 8º, desta Lei.
§ 1º Para fins do disposto nesta Lei, entende-se por:
I - execução física - a realização da obra, o fornecimento do bem ou a prestação do
serviço;
II - execução orçamentária - o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua
inscrição em restos a pagar;
III - execução financeira - o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar;
IV - indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - IGP - os
atos e fatos materialmente relevantes em relação ao valor total contratado que apresentem
potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e que:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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