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Jardinópolis, 30 de Outubro de 2018. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Exceléncia, 
a elevada deliberação dessa nobre Cârnara, o incluso - projeto de lei 
Complementar n.° 04/18-Substitutivo, que "CONCEDE ISENçAO DE IMPOSTO 
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO -IPTU- AOS IMOVEIS NAS CONDIçOES 
QUE ESPECIFICA 'c 

A medida decorre de estudos realizados no ârnbito das Secretarias 
de Finanças e de Assistência Social, encontrando-se delineada na necessidade de 
ajustes sobre esse terra, pois tanto a artigo 51 do CIM quanto a Lei n° 1.642/92 
são vagos e deixam margens de dávidas quarto a correta aplicação da justiça 
social àqueles que mais hecessitam, sobretudo no momenta econômico 
atravessado pela naçâo, corn reflexos sobre as contas püblicas e do próprio 
contribuinte. 

Trata-se, sem dávida, de urn projeto cornpleto que disciplina na sua 
inteireza as regras de isenção do IPTU sern previsâo na legislaçào de regência e 
que ova se propôe disciptiná-la. Cam efeito, leva em consideração para fins de 
análise, as critérios objetivo e subjetivo para a concessão do benefIcio de 
isençâo. 

Para obter o beneplácito fiscal, deve atender os requisitos coma ser 
proprietârio, prornitente comprador, cessionário ou arrendatário residencial de 
urn ünico imóvel localizado no território do MunicIpio; ter o imóvel corn 
destinação exciusiva para residência própria e de sua farnIlia; seu titular deve ser 
aposentado ou pensionista e possuir rnais de 65 anos no caso de homem e 60 
anos no caso de rnulher; possuir renda mensal, incluIda a de seus farniliares que 
residam no rnesrno imóvel, de aM 1 1 50 salários rnmnirnos (urn e meio salários 
mInimos nacionais); a irnOvel não pode ter area construlda superior a 60rn 2, o 
terreno de sua edificação näo pode ser superior a 140rn 2  de acordo corn o Piano 
Diretor, Lei Complernentar n° 01/2006, art. 34, e a edificaçäo deverá ser do tipo 
precário e popular definida no Anexo II, Tabela III, letras "a" e "b" da Lei 
Cornplernentar Municipal no 01/2004 de 02 de juiho de 2004. 

Ademais, quanta aos casos de doenca grave ou deficiência a 
presente propositura além de relacionar as doenças, estabelece diferencial em 
relação ao rendimento, estabelece que 0 portador de doença ou deficiência tenha 
renda mensal de ate 1 (urn) salário minima mensal, inclulda a de seus farniliares 
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que residarn no mesmo imóvel, de ate 1,50 salários mmnimos (urn e meio salários 
mInirnos nacionais). 

Vale registrar, entretanto, Clue a art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal prevê Clue a concessâo ou ampliaço de incentivo ou beneficio de natureza 
tributâria da qual decorra renUncia de receita deverá estar acornpanhada de 
estirnativa do impacto orçarnentário-financeiro no exercIcio em que deva iniciar 
sua vigência e nos dos 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 fiscais previstas no anexo prOprio da lei de 
diretrizes orçarnentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensaçâo, no perlodo 
mencionado no caput, por meio do aurnento de receita, proveniente da elevaçâo 
de aliquotas, arnpliação da base de câlculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuiço. 

No caso concreto deste Projeto, nâo haverá qualquer impacto 
negativo nas contas páblicas, haja vista que a propositura nâo cria nenhurn 
incentivo, apenas institui procedimentos mais consentâneos com a realidade 
social e sobretudo de seletividade, dotado de critérios que reduzirá o valor 
concedido de isençöes, pois dará a quern realrnente necessita. 

Assim sendo, corn fulcra no art. 57, inciso XXII, da nossa 
Constituição Municipal, solicitamos a Vossa Excelência que referida rnatéria seja 
apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA dessa Colenda Cârnara 
Municipal. 

Valendo-me do ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos seus 
ilustres Pares as expressôes do rneu melhor apreço. 

At 

A Sua Excelência o Senhor 
JOSÉ EUR!PEDES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.° 04/18 
SUBSTITUTIVO 

=De 30 de Outubro de 2018= 

'CONCEDE IsENçAo DE IMPOSTO PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANO -IPTU- ADS IMOVEIS 
NAS CONDIGOES QUE ESPECIFICA":::::::::::::::::: 

o SENHOR JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS KrRlBUicOEs QUE LHE SAO 
CONFERIDAS POR LEI, 
F AZ S A B E R: qua a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei Compiementar no 04I18-Substitutivo, de autoria do Executivo, e ele 
sanciona e promuiga a seguinte Lei Compiementar: 

Art. 1 0  Esta tel dispOe sobre a concessäo de isençAo de Imposto Predial $ Territorial Urbano -IPTU-
aos imoveis pertencentes aos contribuintes aposentados ou pensionistas, bern corno aquele 
que se encontre em situação de doença grave ou deficiencia, e que apresentem, 
cumulafivarnente, as condiçOes previstas nesta lei. 

Art. 2° Para contribuintes aposentados ou pensionistas curnpriros seguintes requisitos: 
- ser propiietârio, prornitente comprador,cessionário ou arrendatário residencial de urn Unico irnôvel 

Iocahzado no territOrio NacionaI; 
ii - ter o irnOvei corn desflnaçâo exclusive pare residéncia própria e de sua farnilia; 
Ill- seu titular deve ser aposentado ou pensionista epossuir mais de 65 anos no caso de hornern e 60 
anos no caso de muiher; 
IV- possuir renda mensal, incluida a de seus farniliares que residarn no mesmo irnOvel, de ate 1,50 
salarios minirnos (urn e meio saiarios minirnos nacionais); 
V. o irnovel objeto de requerirnento, nao poderà ter area construida superior a 60rn 2, o terreno de sua 
edificaçao não pode ser superior a 140rn 2  de acordo corn o Piano Diretor, Lei CornpIernentar n° 
01/2006, art. 34, e a ediflcaçao deverá ser do tipo baixo ou popular definida no Anexo Ii, Tabela ill, 
letras "a" e "b" da Lei Cornpiernentar Municipal n° 01/2004 de 02 de juiho de 2004. 

Art. 30  Para contribuinte portador de doença grave ou deficiente provar urna das seguintes 
enferrnidades: 

I-TUBERCULOSEATIVA 
II-HANSENIASE 
IV- ALIENAcA0 MENTAL 
IV-ESCLEROSE MULTIPLA 
V-HEPATOPATIA GRAVE 
VI-NEOPLASIA MALIGNA 
vii- CEGUEIRA 
viii- PARALISIA IRREVERSIVEL E INCAPACITANTE 
IX-CARDIOPATIA GRAVE 
X-DOENcA DE PARKINSON 
XI-ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE 
Al. NEFROPATIA GRAVE 
XIII- ESTADO AVANADO DA DOENçA.DE PAGET (OSTEITE DEFORMANTE) 
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XIV-SNDROME DA DEFICINCIA IMUNJOLOGICA ADQUIRIDA (AIDS) 
XV-c0NTAMINAcA0 POR RADIAcA0 
Parágrafo Unico- Alern de comprovar a enfermidade deverâ preencher Os seguintes requisitos: 

a- o portador de doença grave/deficiencia ou urn de seus familiares que corn ele resida no rnesmo 
irnovel e seja dependente econOrnico, deve ser proprietario, prornitente cornprador, cessionário ou 
arrendatádo residencial de urn Unico irnovel localizado no território nacional; 

b- ter o irnOvel corn desflnação exclusiva para residência própria e de sua farnilia; 
c- possuir o portador de doença ou deficiencia renda mensal de ate 1 (urn) salàrio rninirno mensal, 

que deverâ ser sornado ao rendimento de ate 1,50 salarios minirnos (urn e rneio salârios minimos) 
nacionais de seus farniliares que residarn no rnesrno irnovel, não podendo ultrapassar 2,50 (dois e 
rneio) salários rninirnos. 

d- o irnôvel objeto de requerirnento, não podera ter area construida superior a 60m 2, o terreno de sua 
edificaçäo näo pode ser superior a 140rn 2  de acordo corn o Piano Diretor, Lei Compiementar n° 
01/2006, art. 34, e a edificaçao devera ser do tipo baixo ou popular definida no Anexo II, Tabela Ill, 
letras "a" e "b" da Lei Cornplernentar Municipal n° 01/2004 de 02 de julho de 2004. 

Art. 40  A isençäo prevista nesta Lei Cornplernentar deverá ser requerida a cada exercicio, cessando 
quando näo atendidos urn dos requisitos previstos ou corn o ôbito do contribuinte ou de seu 
cOnjuge supérsfite beneficiario da isençâo. 

Art. 50  0 pedido dos beneficios previstos nesta lei sera mediante requerirnento junto ao Protocolo 
Geral do Municipio, endereçado a Secretaria Municipal de Finanças, ficando dispensado do 
pagamento de taxa de protocolo, apresentado a partir do dia 1 0  (prirneiro) de seternbro ate o 
Ultimo dia Util do rnês de dezernbro do exercicio anterior ao da isençäo, sob pena de perda do 
beneficio fiscal no respectivo ano, acornpanhado dos seguintes docurnentos: 

- côpias do RG, dC, cerfidäo de casarnento ou nascirnento; 
[I -  cOpia do titulo de propriedade do imOvel, contrato de prornessa de cornpra e venda, confrato de 

cessão, contrato de arrendamento residencial ou docurnento idoneo equiparado a urna das forrnas 
confratuais anteriores; 

Ill - declaraçao de rendirnentos prOprios e dos farniliares que residam no rnesmo irnOvel que o 
aposentado ou pensionista, acompanhados dos respectivos cornprovantes atualizados corno 
extrato do beneficio previdenciârio e carta de concessäo expedida pelo ôrgão insfituidor do 
beneficio previdenciârio; 

IV - declaraçao de que näo possui outro irnOvel; 
V- a cornprovaçäo de urna das doenças serã rnediante apresentaçäo de laudo pericial ernitido por 

serviço medico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municipios, fornecido pelo medico 
que acornpanha o tratarnento, contendo: 
a) Diagnosflco expressivo da doença (anatornopatologico); 
b) Estágio clinico atual; 
c) Classificaçao Internacional da Doença (CID); 
d) Carirnbo que identifique o norne e nUrnero de registro do medico no Conselho Regional de 

Medicina (CRM). 

Art. 60  Se o contribuinte näo esfiver em condiçOes de apresentar o requerirnento, poderá ser feito por 
procurador rnediante insfrumento particular de procuraçäo, que autorize a fazer o pedido de 
isenção de IPTU junto a Prefeitura Municipal de Jardinopolis. 
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Art. 70  Recebido o pedido de isençao na Secretaria Municipal de Finanças e reconhecida a sua 
admissibilldade na forma desta Lei, o mesmo será encaminhado a Secretaria Municipal de 
Assisténcia Social, para realizaçao de Cadastro Unico, que norteará a anãlise e expediçao de 
parecer, e, se necessário, poderá ocorrer verificaçao in loco para comprovação da situação 
declarada pelo solicitante. 

Parégrafo Onico. A Secretaria Municipal da Assistencia Social encaminhará o processo corn todo 
levantamento para Procuradoria Juridica ernitir parecer e depois submetido a 
decisao do Prefeito Municipal. 

Art. 80  Pedidos de isençäo cuja documentaçao apresentada for insuficiente ou incornpleta teräo ate 30 
dejaneiro do exercicio da isenção para regularizar e apresentar os documentos faltantes. 

Paragrafo Unico. A nao apresentaçao dos docurnentos neste prazo implicará 0 indeferimento do 
pedido de isençäo para oexercicio pleiteado. 

Art. 90  Para as efeitos desta Lei, considera-se proprietário, prornitente comprador e cessionário aquele 
definido na lei civil. 

Art. 10 Para efeitos desta Lei, cansidera-se arrendatário residencial aquele definido na Lei Federal n° 
10.188, de 12 de fevereiro de 2001. 

Art. 11 Revoga Os arUgos 51, 52 e 53 da Lei Municipal n° 674, de 31 de dezembro de 1969 (COdigo 
Tributário Municipal) e a Lei Municipal n° 1.642/92. 

Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Prefeitura Municipal 2018. 


