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PROJETO DE LEI N2 \W  , DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

"ALTERA O ARTIGO 12 DA LEI N* 071 DE 08 DE MARÇO DE 1.995, 
ALTERADA PELA LEI N? 826 DE 24 DE MAIO DE 2011, QUE DISPÕE 
SOBRE A ISENÇÃO DE IPTU DE 50% PARA OS CONTRIBUINTES 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS PORTADORES DE UM ÚNICO 
IMÓVEL E RENDA BRUTA MENSAL DE ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Art.12. O artigo 1̂  da Lei n? 71 de 08 de março de 1995 passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

"Art. ie - [...]

"I- Ser aposentado ou pensionista e/ou possuir benefícios de prestação 
continuada (BPC)." (N.R)

"II- Possuir um único imóvel (todos os tipos de imóveis sejam eles: urbano, 
sociedade com vínculos a outros imóveis, rural e/ou imóvel sem construção) 
e residir no mesmo." (N.R)

"III- Comprovar renda da aposentadoria e/ou benefício bruta mensal de até 02 
(dois) salários mínimos cuja totalidade será auferida com a soma das rendas 
de todos os proprietários ou possuidores do imóvel." (N.R)

“§3g - Caso o contribuinte seja proprietário e usufrutuório do mesmo imóvel, 
para fins de auferir a proporcionalidade referida no §2°, prevalecerá a 3  
quantia que lhe pertencer como propriedade, com a desconsideração da 
totalidade do usufruto." (N.R)

Art.29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS -  PROJETO DE LEI N.s /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 N2 - 071 DE 08 DE
MARÇO DE 1.995 QUE FOI ALTERADA PELA LEI QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE IPTU DE 
50% PARA OS CONTRIBUINTES APOSENTADOS E PENSIONISTAS PORTADORES DE UM ÚNICO 
IMÓVEL E RENDA BRUTA MENSAL DE ATÉ 2 SALÁRIOS M ÍN IM O S E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

A presente se justifica pelo fato de que a atual redação não abarca todas as 
possibilidades elencadas nos incisos supracitados como, por exemplo, o caso dos 
beneficiários do BPC, além do fato de não constar como limite de renda a soma dos salários 
dos contribuintes.

Insta informar que as alterações elencadas no projeto de lei não ampliam a 
isenção, pelo contrário, elas têm o escopo de evitar evasões fiscais e deixar expressos em lei 
os costumes administrativos empregados para gerenciar as omissões legais da redação atual.

Para melhor explicar, demonstramos a razão de cada inciso:

INCISO I

Redação atual:

I- Ser aposentado ou pensionista;

Nova redação:

"  I- Ser aposentado ou pensionista e/ou possuir benefícios de prestação 
continuada (BPC)." (N.R)

Observa-se que a nova redação do inciso I engloba também o BPC, o qual 
também serve como parâmetro para obter a isenção, tendo em vista que ele somente é 
concedido aos que preenchem o critério de miserabilidade.

INCISO II

Redação atual:

II- Possuir um único imóvel e residir no mesmo;

Nova redação:

"II- Possuir um único imóvel (todos os tipos de imóveis sejam eles: urbano, 
sociedade com vínculos a outros imóveis, rural e/ou imóvel sem construção) 
e residir no mesmo "(N.R) (  /
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Com relação ao inciso II, foi melhor especificado que o contribuinte deve 
possuir apenas um imóvel sem manter qualquer vínculo com outro, mesmo que seja por 
meio de outros institutos como o usufruto.

Tal complemento é de extrema importância, pois restringe expressamente 
o requisito de posse de um único imóvel e evita evasões fiscais por meio de doação com 
usufruto.

INCISO III 

Redação Atual:

III -  comprovar renda de até 02 (dois salários mínimos);

Nova redação:

"III- Comprovar renda da aposentadoria e/ou benefício bruta mensal de até 
02 (dois) salários mínimos cuja totalidade será auferida com a soma das 
rendas de todos os proprietários ou possuidores do imóvel." (N.R)

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 todos os 
proprietários aposentados e pensionistas.

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 - dispenso do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Dessa forma entendemos que é imprescindível a alteração legal para 
definir expressamente o critério de cálculo limitador da renda, o qual deve levar em conta as 
aposentadorias de todos os proprietários ou aposentados.

A título de ilustração, há casos em que um dos cônjuges possui
aposentadoria no valor de R$2.424,00 e o outro possui aposentadoria no valor R$1.212,00, 
ou seja, ambos juntos possuem capacidade contributiva de R$3.636,36 que demonstra 
poder financeiro para pagar o IPTU sem maiores problemas.
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Logo a limitação elencada no inciso III evita concessão do benefício 
tributário para os aposentados e pensionistas que, em conjunto, possuem condições 
financeiras de arcarem com a obrigação fiscal.

Por derradeiro, o novo parágrafo 39 soluciona os casos de "propriedade 
X(versus) usufruto", deixando expressa a forma que já vinha sendo praticada pela 
Administração tributária de Itajobi.

"  §3 9 - Caso o contribuinte seja proprietário e usufrutuário do mesmo 
imóvel, para fins de auferir a proporcionalidade referida no §2 5, 
prevalecerá a quantia que lhe pertencer como propriedade, com a 
desconsideração da totalidade do usufruto." (N.R)

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.
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Parecer Jurídico

Projeto de Lei 198/2023

RELATÓRIO
Trata-se o presente parecer acerca de análise de 

Projeto de Lei n.° 198/2023 que “ALTERA O ARTIGOS Io DA LEI N° 71, 
DE 08 DE MARÇO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE 
IPTU DE 50% PARA OS CONTRIBUINTES APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS PORTADORES DE UM ÚNICO IMOVEL E RENDA 
BRUTA MENSAL DE ATÉ 2 SALARIOS MÍNIMOS 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. 3 0 ,1, CF).

Ademais, a proposta beneficiara os contribuintes 
que recebem algum valor do INSS com baixa renda.

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 TÉCNICA LEGISLATIVA
Em se tratando da técnica legislativa, deve-se 

atentar a algumas considerações:
O inciso II, cuja redação estabelece:
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“II -  Possuir um único imóvel (todos os tipos de 
imóveis sejam eles: urbanos, sociedade com vínculos a outros imóveis, rural 
e/ou imóvel sem construção) e residir no mesmo. ”

Diante do texto, tem-se que se o imóvel é rural, por 
obvio não existirá lançamento de IPTU.

Por outro lado, o imóvel sem construção, a 
possibilidade do contribuinte nele residir, acredita-se que seja inferior a 
0,01%, isso levando-se em conta os padrões dos munícipes de Itajobi.

Já o inciso “III”, que estabelece que o contribuinte 
sendo “proprietário e usufrutuário ” ,  gera uma incongruência, uma vez que 
os institutos ( Usufruto e Nu-propriedade) são distintos, não havendo no 
ordenamento jurídico como o contribuinte ambos aos mesmo tempo.

DA TRAMITAÇÃO
O quórum para aprovação do presente projeto é o 

da maioria simples a teor do Art. 35, paragrafo único da Lei Orgânica, em 
turno único, com processo de votação simbólico (art. 155,1, do R.I.)

CONCLUSÃO.
Diante de tais argumentações OPINO 

favoravelmente pela tramitação do presente projeto.
E o parecér s.m.j
CÂMARA MUNICH Dík ITAJOBI,

17/01/2023

FABIO LUIS

OAB/SP 217.169
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI -  ESTADO 
DE SÃO PAULO.

RELATORIA ESPECIAL

PARECER AO P.L. N? 198/2023 -  ALTERA O ART. 12 DA LEI N? 71 DE 08 DE MARÇO DE 
1995, QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE IPTU DE 50% PARA OS CONTRIBUINTES 
APOSENTADOS E PESNIONISTAS PORTADORES DE UM ÚNICO IMÓVEL E RENDA BRUTA 
MENSAL DE ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 a isenção de IPTU de 50% para os contribuintes 
aposentados e pensionistas portadores de um único imóvel e renda bruta 
de até 2 salários mínimos.

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

Assim, opto pelo seu DEFERIMENTO, ficando, no 
entanto, o mérito da questão à apreciação do soberano plenário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJOBI, EM 18 DE JANEIRO DE 2023.

Ass. Relator (a) Especial:
/ /

Despacho do Preáidente: Designo para Relator (a) o(a) Vereador(a)
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