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PROJETO DE LEI 01-00027/2020 do Vereador Aurélio Nomura (PSDB) 
"Altera o art. 9º da Lei n. 15.889 de 5 de novembro de 2013, que atualiza os valores 

unitários de metro quadrado de construção e de terreno previstos na Lei nº 10.235, de 16 de 
dezembro de 1986, para limitar o valor do IPTU para o exercício de 2021 e seguintes, no 
máximo igual ao índice oficial da inflação, representado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, do exercício imediatamente anterior e altera o art. 18 da Lei nº 
10.235, de 16 de dezembro de 1986 que dispõe sobre a forma de apuração do valor venal de 
imóveis, para efeito de lançamento dos impostos predial e territorial urbano" 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam revogados os incisos I, II e § 2º - A do art. 9º da Lei 15.889, de 05 de 
novembro de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 9º A diferença nominal entre o crédito tributário total do IPTU do exercício do 
lançamento e o do exercício anterior fica limitada a variação da inflação oficial apurada pelo 
IBGE no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do exercício de lançamento e 
do exercício imediatamente anterior, para fatos geradores ocorridos a partir de 2021 e para 
fatos geradores ocorridos nos demais exercícios, para os imóveis com utilização exclusiva ou 
predominantemente residencial e demais casos; 

§ 1º Caso haja alteração de dados cadastrais do imóvel, nos exercícios a que se refere 
o "caput" deste artigo, o valor utilizado para apuração do crédito tributário calculado para o 
exercício anterior corresponderá ao valor que seria obtido se fosse considerada a alteração dos 
dados cadastrais, e ficará limitada a inflação oficial, apurada pelo IBGE, de acordo com o IPCA 
do exercício imediatamente anterior ao do exercício de lançamento, para fatos geradores 
ocorridos a partir de 2021 e para fatos geradores ocorridos nos demais exercícios. 

§ 2º A partir do exercício de 2021, serão aplicados os percentuais previstos no "caput" 
deste artigo, ainda que o valor venal do imóvel supere, no exercício do lançamento, os limites 
previstos no art. 7º desta lei. 

§3º(...) 

§ 4º Para fatos geradores ocorridos a partir do exercício de 2021, o disposto no "caput" 
deste artigo: 

I - (...) 

II - (...) 

§5º (...)" (NR) 

Art. 2º O art. 18 da Lei nº 10.235, de 1986, alterado pelo art. 11 da Lei 15.889 de 05 de 
novembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 18. O contribuinte poderá impugnar a base de cálculo obtida pela aplicação dos 
procedimentos previstos no Art. 2º da lei 10.235 de 1986, mediante apresentação de avaliação 
contraditória, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico, ou através de duas transações imobiliárias realizadas entre 
partes independentes num mesmo exercício numa mesma localização." (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
disposições orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 4º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 91 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


