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PROJETO DE LEI N9 $  V  , DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

"ALTERA OS ARTIGOS 1» E 22 DA LEI N* 1.117 DE 
27 DE AGOSTO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A 
ISENÇÃO DE IPTU PARA OS CONTRIBUINTES 
PORTADORES DE NEOPLASIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

Art.12. Os artigos l 9 e 2® da Lei 1.117 de 27 de agosto de 2015 passam a 
vigorar com as seguintes alterações:

"A rt.is  - [...]

Parágrafo único -  A isenção de que trata o caput será concedida somente para 
um único imóvel do qual o portador da doença seja proprietário ou responsável pelo 
recolhimento dos tributos municipais e que seja utilizado, exclusivamente, como sua 
residência e de sua família, independentemente do tamanho do referido imóvel, e cuja renda 
bruta familiar mensal seja de até 2 salários mínimos." (N.R)

"Art.28 - [...] s
K>

V -  apresentar cópia da renda bruta familiar mensal de até 02 salários^ 
m ínim os;" (N.R)

i H

Art.22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

PAÇO M UNICIPAL "PREFEITO GUIDO PASIANI", em 11 de Janeiro de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL

SABRINA PICCOLO BARBOSA 
DIRETOR DO DEPARTAM ENTO DE ADMINISTRAÇÃOflENTO
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -  PROJETO DE LEI N.« /2023.

SENHOR PRESIDENTE, 
NOBRES VEREADORES.

Submeto a essa Mesa Diretora, para a apreciação e votação do Plenário, o
incluso Projeto de Lei n ? ____ , que DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI N? -1.117/2015, que
institui a isenção de IPTU para os portadores de neoplasia do M unicípio de Itajobi.

A presente se justifica pelo fato de que a atual redação possui critério de 
renda indefinido, o qual deve ser qualificado de forma expressa para solucionar dúvidas 
acerca da interpretação do dispositivo:

Pela redação atual, além de ser portador da neoplasia, o contribuinte deve 
preencher os seguintes requisitos:

Observa-se que o terceiro requisito contém um enorme impasse de 
interpretação, haja vista que a renda mensal não está determinada, isto é, consta um critério 
em aberto, gerando a dúvida se são 02 salários mínimos pessoais ou de renda familiar.

O CTN em seu artigo 111 determinada que a legislação tributária seja 
interpretada de forma literal nos casos de outorga de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre:

I -  suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Ocorre que a interpretação literal não soluciona a controvérsia a respeito do 
tipo de renda que deve ser levado em conta, pois o substantivo "renda" carece de um 
adjunto adnominal que o qualifique de forma específica.

Dessa forma entendemos que é imprescindível a alteração legal para d 
expressam ente o critério de renda.
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a) Ser proprietário, possuidor ou responsável pelo recolhimento dos tributos
municipais de um único imóvel;

b) Utilizar o imóvel com fim exclusivo de residência unipessoal ou familiar;
c) Renda mensal de até 02 salários mínimos.
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Como a isenção é bem específica aos portadores de neoplasia, é certo que foi 
concedida pelo município em solidariedade ao infortúnio vivenciado em razão da 
enfermidade.

Em comparação com a legislação de outros municípios, todos eles 
determinaram o limite com relação à renda familiar:

Florianópolis-SC (artigo 225 da, XI do Código Tributário M unicipal):

XI  -  o imóvel único residencial, quando o proprietário ou familiar, parente 
de primeiro grau nos termos da lei civil, nele residente, estiver acometido 
de neoplasia maligna e possuir renda familiar nõo superior a cinco 
salários mínimos:

Mirassol-SP (Lei ordinária n$ 3722, de 18 de fevereiro de 2015):

I - comprove renda fam iliar igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos
federal vigentes à época do requerimento;
II - comprove renda familiar superior a 03 (três) salários mínimos federal 
vigentes à época do requerimento, desde que comprove por outros meios 
que nõo dispõe de valores, sem que afete o custeio digno de sua pessoa e 
seus dependentes.

São José da Boa Vista- PR -  Lei N? 1.024/2022

IV -  comprovação de que a renda familiar nõo ultrapasso o valor 
correspondente a 03 (três) salários mínimos;

De modo especial, temos a forma de abordagem do município vizinho de 
Novo Horizonte, o qual também adota o critério de renda familiar, inclusive de forma mais 
restrita que o município de Itajobi, limitando o valor a 1 salário mínimo e meio:

Novo Horizonte - SP:(Lei ordinária n2 3722, de 18 de fevereiro de 2015)

Art. 2° - A isençõo de que trata o artigo Io somente será concedida para 
quem possui um único imóvel, utilizado exclusivamente como sua 
residência e de sua família, e desde que seja reconhecidamente pessoa 
de baixo poder aquisitivo, ou seja,  com renda familiar de até um salário 
mínimo e meio.

Ou seja, apesar da questão humanitária relacionada ao objetivo da isenção, é 
certo que, no que concerne ao limite de renda, a real vontade do legislador foi se referir à 
renda familiar, e não à renda pessoal, inclusive porque este é o critério de condição 
utilizado, pelo que parece, por todos os municípios que outorgaram tal benefício.
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Qual o posicionamento a ser adotado pelo município de Itajobi?

Como já exposto, em atenção à legislação dos outros entes federativos, não 
restam dúvidas de que o critério a ser adotado é com referência à renda familiar, pois reflete 
não só a vontade do legislador, como melhor se adéqua ao interesse público e ao sistema de 
cooperação entre os entes da federação.

Outrossim. se for considerar a isenção com o parâmetro da renda pessoal, 
isso dará margem às evasões fiscais que podem prejudicar a arrecadação e 
conseqüentemente o interesse público.

Expostos, nestes termos, os motivos determinantes de nossa iniciativa e a 
importância da qual se reveste a matéria ora submetida à apreciação de Vossa Excelência e 
de seus ilustres pares, apresentamo-nos certos de que esta nossa solicitação merecerá a 
atenção dessa Colenda Casa Legislativa, reiterando nossos protestos de elevada estima e 
distinta consideração.

PREFEITO MUNICIPAL

EXMO SENHOR 
LUIS BRAS PIOVESAN
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI
ITAJOBI - SP.

Rua Cincinato Braga, 360 -  Centro -  Itajobi -  SP -  CEP 15840-000 -  Telefone: (17) 3546-9006



Câmara íMunicipaCde ItajoSi
ESTADO DE SÃO PAULO -  CNPJ -  N° 51.840.601/0001-43

Parecer Jurídico

Projeto de Lei 197/2023 

RELATÓRIO

Trata-se o presente parecer acerca de análise de 
Projeto de Lei n.° 197/2023 que “ALTERA OS ARTIGOS Io E 2o DA LEI 
N° 1.117 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A 
ISENÇÃO DE IPTU PARA CONTRIBUINTES PORTADORES DE 
NEOPLASIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.”

FUNDAMENTAÇÃO

Sob o aspecto formal, a matéria ampara-se na 
competência comum para legislar sobre assuntos predominantemente locais, 
nos termos dos artigos Art. 8o, VIII, c/c Art. 32, I e III, ambos da Lei 
Orgânica e pela constituição do estado e da união (art. 30 ,1, CF).

Ademais, a proposta beneficiara os contribuintes
portadores de Neoplasia.

DA CONSTITUCIONALIDADE

Sob o aspecto material, o projeto também está em 
consonância com os mandamentos da Constituição Federal.

Outrossim, pode o Município, como medida de 
exceção estabelecer Programas que beneficiam portadores de moléstias 
graves, criando condições especiais para quitação, parcelamento e 
abatimento dos débitos. Os programas desta espécie têm sido considerados 
bem-vindos ao Erário Municipal, e aos devedores pela possibilidade de 
solverem o débito. Atendidas as normas impostas pela Constituição Federal 
(arts. 150, §6° e 165, §§2° e 6o) e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 
14), por ocorrer renúncia de receita, não há impedimento a que a lei conceda 
tal benesse.

DA TRAMITAÇÃO
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O quórum para aprovação do presente projeto é o 
da maioria simples a teor do Art. 35, paragrafo único da Lei Organica, em 
turno único, com processo de votação simbólico (art. 155,1, do R.I.)

CONCLUSÃO.

FABIO

OAB/SP 21

Diante de tais argumentações OPINO 
favoravelmente pela tramitação do üresente projeto.

Éo

ITAJOBI,
17/01/2023
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EX C ELEN TÍSSIM O  SEN H O R P R ESID E N TE  DA CÂMARA 
M U N ICIPAL DE IT A JO B I -  ESTADO DE SÃO PAULO

R ELA TO RIO  E S P E C IA L

PARECER ao PL n .° 197/2023 que “ALTERA OS ARTIGOS Io E 2o DA 
LEI N° 1.117 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE A 
ISENÇÃO DE IPTU PARA CONTRIBUINTES PORTADORES DE 
NEOPLASIA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

Exmo. Sr. Presidente,

O presente projeto de lei é de competência municipal e 
de iniciativa do Poder Executivo, conforme estabelecido na Lei Orgânica 
Municipal, visando alterando a forma de concessão de desconto de IPTU aos 
portadores de enfermidades especificas.

O Jurídico manifestou-se favorável, tendo em vista o 
mesmo preencher todos os requisitos legais.

A técnica legislativa foi respeitada.
Assim, opto pelo seu DEFERIMENTO, ficando, no 

entanto, o mérjt3/da questão à apreciação do Soberano Plenário.

Câm ara Miihidipal de Ita jo b i, em 18.01-.2023.

>. Relator(a) Especial:

Despacha do presidente: Designo para Relator(a) o(a) Vereador(a)

( a )  Q U y^A >> LUIS BRAS PIOVESAN - PRESIDENTE


