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Jardinópolis, 05 de Outubro de 2018. 

OFICIO N.0  228/18 
PROJETO DE LET COMPLEMENTARN° 04/18 
Mensagem n 0  04/18 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, 
a elevada deliberaçâo dessa nobre Câmara, a incluso projeto de lei que 
"ALTERA A LEI MUNICIPAL NO 674 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1969 QUE 
INSTITUIU 0 CODIGO TRIBUTA RIO DO MUNICIPIO DE JARDINÔPOLIS"  
notadamente os dispositivos dos artigos 51 e 52 ambos do Código Tributârio que 
tratam da isençâo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

A medida decorre de estudos realizados no âmbito das Secretarias 
de Finanças e de Assistência Social, encontrando-se delineada na necessidade de 
ajustes sobre esse tema, pois tanto o artigo 51 do CTM quanta a Lei n° 1.642/92 
sâo vagos e deixam margens de düvidas quanto a correta aplicaço da justiça 
social àqueles que mais necessitarn, sobretudo no momenta econôrnico 
atravessado pela naçào, corn reflexos sabre as contas póblicas e do próprio 
contribuinte. 

Trata-se, sem dávida, de urn projeto completo que disciplina na sua 
inteireza as regras de isençäo do IPTU sem previsâo na Iegislação de regência e 
que ora se propöe altera-la. Corn efeito, leva em consideraçâo para fins de 
análise, os critérios objetivo e subjetivo para a concessâo do beneficio de 
isençâo. 

Para obter o beneplácito fiscal, deve atender os requisitos corno ser 
proprietário, promitente cornprador, cessionário ou arrendatário residencial de 
urn ünico imóvel localizado no território do MunicIpio; ter o irnóvel corn 
destinaç5o exciusiva para residência própria e de sua farnIha; seu titular deve ser 
aposentado ou pensionista e possuir rnais de 65 anos no caso de hornern e 60 
anos no caso de rnulher; possuir renda mensal, inclulda a de seus farniliares que 
residam no mesmo imóvei, de ate 1,50 saiários minirnos (urn e rneio saiârios 
rnInirnos nacionais); o imóvel não pode ter area construlda superior a 60rn 2 , o 
terreno de sua edificaçâo nâo pode ser superior a 140rn 2  de acordo corn o Piano 
Diretor, Lei Compiementar n° 01/2006, art. 34, e a edificaçäo deveré ser do tipo 
precário e popular definida no Anexo II, Tabela III, ietras "a" e "b" da Lei 
Cornplernentar Municipal n° 01/2004 de 02 de julho de 2004. 

Ademais, quanta aos casos de doença grave ou deficiência a 
presente propositura aiérn de reiacionar as doenças, estabeiece diferenciai em 
re!açâo ao rendimento, estabeiece que o portador de doença ou deficiência tenha 
renda mensal de ate 1 (urn) saiário mInirno mensal, inciulda a de seus farniliares 
que residarn no rnesrno irnóvei, de ate 1,50 salários mmnimos (urn e rneio salários 
rnInirnos nacionais); 

Vale registrar, entretanto, que o art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal prevê que a concessâo ou ampliacâo de incentivo ou benefIcio de natureza 
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tributária da qual decorra renüncia de receita deverá estar acomparihada de 
estirnativa do impacto orçarnentário-financeiro no exercIcio em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias e a pelo menos urna das seguintes condiçöes: 

I - demonstraçâo pelo proponente de que a renáncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que nâo 
afetará as metas de resultados flscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentârias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no periodo 
mencionado no caput, por meio do aurnento de receita, proveniente da elévação 
de alIquotas, ampliaçâo da base de cálculo, majoraçâo ou criação de tributo ou 
contribuição. 

No caso concreto deste Projeto, nâo haverá qualquer impacto 
negativo nas contas püblicas, haja vista que a propositura nâo cria nenhum 
incentivo, apenas institul procedimentos mais consentâneos corn a realidade 
social e sobretudo de seletividade, dotado de critérios que reduziré o valor 
concedido de isençöes, pois dará a quem realmente necessita. 

Valendo-me do ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos seus 
ilustres Pares as expressöes do meu melhor apreço, aguardando anâlise e 
aprovação da presente propositura. 

MARCONI 
nicipal 

A Sua Exceléncia o Senhor 
JOSÉ EURfPEDES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 04/2018 
=De 05 de Outubro de 2018= 

"%LTiRA A LEI MUNICIPAL No 674 DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 1969 QUE INSTITUIU 0 
CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE 

o SENHOR LJOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOEs QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, 
F AZ S A B E R: quo a Camara Municipal de Jardinopolis, desto Estado, aprovou o 
Projeto do Lei Complementar n o  04/18, de autoria do Executivo, e ele sanciona 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1 0- 0 artigo 51 cIa Lei Municipal n° 674, de 31 de dezembro de 1969, 
passa vigorar corn nova redaçâo, revogado seus incisos I, II, III, IV, V 1  
VI e VTI, acrescido dos artigos 51-A,51-B, 51-C, 51-D, 51-E, corn as 
redaçöes seguintes: 

Art. 51-A- Pica o Poder Executivo autorizado a conceder a isenção do Imposto Predial Urbano 
aos contribuintes aposentados ou pensionistas, bern corno aquele que so encontre em situaçao 
de doença grave ou deficiência. 

§ 1°- serão obrigatorios preencher todos os seguintes requisitos para caso dos con tribuintes 
aposentados ou pensionistas: 
I - ser proprietãrio, prom ftente cornprador, cessionârio ou arrendatario residencial de urn ánico 

irnó vol localizado no território Nacional; 
II - ter o irnóvel corn destinaqao exciusiva para residencia prôpria e de sua farnilia; 
Ill- seu titular dove ser aposentado ou pensionista e possuir mais de 65 anos no caso de hornern 

e 60 anos no caso de mulher; 
IV - possuir renda mensal, inclulda a do seus farniliares qua residam no mesrno imovel, de ate 

1,50 salários mInirnos (urn e meio salarios mmnimos nacionais); 
V- o irnóvel objeto de requerimento, não poderá ter area construlda superior a 60rn 2, o terreno de 

sua edificaçäo não pods ser superior a 140rn 2  de acordo corn o Piano Diretor, Lei 
Cornplementar no 0112006, art. 34, e a edificaçao deverá ser do tipo baixo ou popular definida 
no Anexo II, Tabela Ill, letras "a" e "W' da Lei Complernentar Municipal no 0112004 do 02 de 
juiho do 2004. 

§ 20- Considera-se situaçao de doenca grave ou deficiëncia aquela ern quo o contribuinte ou 
familiar qua corn ole reside o sofa dependente econörnico dernonstre ser portador de urna das 
seguintes doenqas ou deficiências: 

I. TUBERCULOSE A TI VA 
II. HANSENIASE 
III. ALIENAçA0 MENTAL 
IV. ESCLEROSE MIlL TIPLA 
V. HEPATOPATIA GRAVE 
VI. NEOPLASIA MALIGNA 
VII. CEGUEIRA 
VIII. PARALISIA IRREVERSIVEL E INCA PACITANTE 
IX. CARDIOPATIA GRAVE 



ljrtftttura lJLtnidpal bt liarbiuêpulia 
ESTADODESAOPAULO 

JAR DINoP0LIs-sP 	 PLeiComp04-18 —Us. 5 

X. DOENQA DE PARKINSON 
XI. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE 
XII. NEFROPATIA GRAVE 
xlii. ESTADOAVANQADO DA DOENQA DE PAGET (OSTEITE DEFORMANTE) 
XIV. SINDROME DA DERCIENCIA IMUNOLOGICA ADQUIRIDA (AIDS) 
XV. CONTAMINAQAO POP RADIAQA0 

5 3 1- serão obrigatór!os preencher todos os seguintes requisitos para caso do con tr!bu!nte 
portador de doença grave ou deficiente: 
I - o portador de doença grave/deficiencia ou urn de seus farniiares que residarn no rnesrno 
irnóvel ser proprietário, prornitente corn prador, cessionârio ott arrendatârio residential de urn 
Unico irnovel localizado no território do MunicIpio; 
II - ter o irnóvel corn destinaçao exclusiva para residênc!a própr!a e de sua farnIlia; 
III - possuir o portador de doenqa ott deficiência renda mensal de ate I (urn) salár!o rnInirno 
mensal, que devera ser sornado ao rendirnento de ate 1,50 salàrios mInirnos (urn e rneio salarios 
mInirnos) nationals de seus farniliares que residarn no rnesrno irnovel, não podendo ultrapassar 
2,50 (dois e rneio) salários rnIn!rnos. 
IV- o irnóvel objeto de requerirnento, näo poderé ter area construlda superior a 60rn 2, o terreno 
de sua edifice çao näo pode ser superior a 140rn 2  de acordo corn o Piano Diretor, Lei 
Cornplernentar n° 0112006, art. 34, e a edificaçäo deverá ser do tipo baixo ou popular definida no 
Anexo II, Tabela Ill, letras "a" e "b" da Le! Cornplernentar Municipal n° 0112004 de 02 de julho de 
2004. 

Art. 51-B - A isençäo prevista nesta Lei Cornplernentar deverá ser requerida a cada exercIcio, 
cessando quando näo atendidos urn dos requisitos previstos ou corn o óbito do contribuinte ou 
de seu cânjuge supérstite beneficiàrio da !sençäo. 

Art. 51-C- 0 aposentado, pensionista ou portador de doença grave habilitar-se-á ao beneficio 
desta Lei, rnediante requerirnento junto ao Protocolo Geral do Municipio, que seré direcionado a 
Secretaria Municipal de Finanças, dispensado do pagarnento de taxa de protocolo, devendo ser 
apresentado a partir do dia 1 1  (prirneiro) de seternbro ate o áltirno dia (Itil do rnês de dezernbro 
do exercIcio anterior ao da isençao, sob pena de perda do beneflcio fiscal no respectivo ano, 
devendojuntar os seguintes docurnentos: 
I - cópias do RG, CIC, certidäo de casarnento ou nascirnento; 
I! - cãpia do tItulo de propriedade do irnóvei, contrato de prornessa de corn pra e venda, con trato 

de cessäo, con trato de arrendarnento residential ou docurnento idóneo equiparado a urna 
das forrnas con tratuais anteri ores; 

Ill - declaração de rendirnentos próprios e dos farniliares que residarn no rnesrno irnóvel que o 
aposentado ou pensionista, acornpanhados dos respect! vos cornprovantes atualizados corno 
extrato do beneficlo previdenciãrio a carta de concessâo expedida polo órgäo instituidor do 
beneficio previdenciário; 

IV - declaraçao de que não possui outro irnóvel; 
V- a cornprovaqão das doenças rnencionadas no paràgrafo 20  do art. 51-A se dará pela 

apresentaqão de laudo pericial ernitido por serviço rnédico oficial da Uniao, Estados, Distrito 
Federal ou Municipios, fornecido polo rnêdico que acorn panha o tratarnento, contendo: 

a)DiagnOstico express! vo da doença (anatornopatolôgico); 
b)Estãgio clInico atual; 
c) Classificaçäo International do Doença (CID); 
d) Carirnbo quo identifique o norne e nUrnero de registro do rnédico no Conselho Regional de 

Medicine (ORM). 
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Parégrafo Unico- Se o contribuinte nao estiver em condiçoes de apresentar o requerirnento, 
poderé ser feito por procurador mediante ins frumento particular de procura cáo, que autorize a 
fazer o pedido de isenqáo de IPTU junto a Prefeitura Municipal de .Jardinópolis. 

Art. 51-D- Recebido o pedido de isençáo na Secretaria Municipal de Finanças e reconhecida a 
sua admissibilidade na farina desta Lei, o mesmo será encaminhado a Secretaria Municipal de 
Assistmncia Social, pare realizaçao de Cadastro Unico, que norteará a anàlise a expediçao de 
parecer, a, se necessário, poderé ocorrer verificaçao in loco pan comprovaçäo da situaçao 
declarada pelo solicitante. 
Parágrafo Unico. A Secretaria Municipal da Assistência Social encaminharé o processo com 
todo levantamento para Procuradoria JurIdica ernitir parecer a depois submetido a decisao do 
Prefeito Municipal. 

Art. 51-E- Pedidos de isenção cuja docurnentaçao apresentada for insuficiente ou incompleta 
terão ate 30 de Jane ire do exercIcio da isenção para regularizar e apresentar os documentos 
faltantes. 

Parágrafo Unico. A nao apresentaçao dos documentos neste prazo implicarao a indeferimento 
do pedido de isençäo para o exercicio pleiteado. 

Art. 20- 0 artigo 52 da Lei Municipal no 674, de 31 de dezembro de 1969, passa 
a vigorar acrescido dos artigos 52-A e 52-13, corn as redaçöes 
seguintes: 

Art. 52 -A- Para os efeitos desta Lei, considera-se proprietàrio, prornitente cornprador e 
cessionário aquele definido na lei civil. 

Art. 52-B- Para efeitos desta Lei, considera-se arrendatãrio residential aquele definido na Lei 
Federal n° 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. 

Art 3 0- Revoga-se a Lei Municipal no 1.642/92. 

Art. 40- Esta Lei Complementar entra ern vigor na data de sua publicaçâo. 

Prefeitura Municipal de Jaçç1jnc5oIis) 05 de outuJath de 2018. 

r 

) MARCONI 
unkipal 


