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PARECER Nº 98/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 083/10.  
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereador Donato, institui o 
parcelamento dos débitos tributários decorrentes dos lançamentos de IPTU 
efetuados no exercício de 2009, oriundos dos processos de regularização previstos 
nas leis municipais 13.558 e 13.876.  
Segundo o autor o não pagamento do IPTU proveniente destes processos de 
regularização se deu por falha da prefeitura, e que o contribuinte não pode ser 
penalizado pela ineficiência da Secretaria de Finanças.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade desta proposta de lei, apresentando Substitutivo com a finalidade de 
adequar o projeto a melhor técnica de elaboração legislativa, e sanar vícios de 
ilegalidade e inconstitucionalidade.  
A citada legislação permitiu que imóveis concluídos até o dia 13 de dezembro de 
2002 e estivessem em desacordo com a legislação municipal fossem regularizados, 
desde que preservassem os princípios de acessibilidade, estabilidade, segurança, 
higiene, salubridade e respeito ao direito de vizinhança.  
Determina, ainda, que para regularização da edificação, o proprietário ou possuidor 
do imóvel deveria apresentar requerimento contendo declaração responsabilizando-
se pela veracidade das informações  e pelo atendimento dos requisitos previstos. 
Tal requerimento deveria ser disponibilizado à Secretaria de Finanças para que a 
mesma procedesse a apuração e lançamento dos impostos devidos.  
A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada a partir do requerimento RDP nº 
08-0034/2009, que tinha  como finalidade apurar a responsabilidade pelas 
irregularidades, inconsistências e mesmo ausência de lançamento de IPTU, 
constatou a existência de falhas na operacionalização desses processos 
administrativos que resultaram em perda na arrecadação das receitas tributárias 
pelo Município.  
Em seu relatório final, a citada Comissão, informa que o grupo especial de trabalho 
procedeu o lançamento de 3.420.578 m2 (três milhões quatrocentos e vinte mil e 
quinhentos e setenta e oito metros quadrados) de área construída, que não foram 
lançados por falha de comunicação interna da Secretaria de Finanças .  
Considerando que as áreas regularizadas não foram lançadas no IPTU por falha no 
processamento das informações pela Secretaria de Finanças e que a presente 
medida tem como intuíto preservar a capacidade econômica dos contribuintes, e 
por não haver óbice quanto aos aspectos que nos compete analisar, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Lei nº 083/10, nos termos do Substitutivo apresentado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
13/04/2011.  
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