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"Amplia a isenção de IPTU de um para três anos para imóveis atingidos por enchentes 
e alagamentos. 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 14.493, de 9 de agosto de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º. Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder isenção ou remissão do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, por até três anos consecutivos, conforme a 
extensão dos danos, incidente sobre imóveis edificados, ou em obras, atingidos por enchentes 
e alagamentos, causados pelas chuvas ocorridas no Município de São Paulo a partir de 1º de 
outubro de 2006." 

Art. 2º. O art. 3º da Lei nº 14.493, de 9 de agosto de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 3º. Para efeito de concessão dos benefícios de que trata esta lei, serão 
elaborados, em até 72 horas, pelas Subprefeituras, relatório técnico, conforme o modelo anexo 
I, com a relação dos imóveis afetados por enchentes e alagamentos. Os relatórios serão 
consignados, respectivamente, por agente da defesa civil, subprefeito, secretário municipal das 
subprefeituras, e encaminhados para a secretaria municipal de fazenda, para remissão dos 
créditos tributários referentes ao IPTU dos imóveis atingidos." 

Art. 3º. O poder executivo municipal regulamentará esta Lei em até 30 dias. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 93 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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ANEXO 1

NOTÍCIA DE OCORRÊNCIA DE ENCHENTE
(Lei n°14. 493/2007 - Decreto n°48. 767/2007)

Informamos que os imóveis listados sofreram danos físicos, decorrentes da invasão 

irresistível das águas e/ou danos com a destruição de alimentos, móveis 6u eletrodomésticos.

S.Q.L. ENDEREÇO DATA DA OCORRÊNCIA

São Paulo,__ de____ de 2020.

Coordenadoria Distrital de Defesa Civil SP/_______________



Folha de informação n°_______

Do_________________________________________em / / (a)____________

Relatório de imóvel atingido por enchentes e alagamento
(Art. 3o da lei 14.493 de 9 de agosto de 2.007 regulamentada pelo decreto 48.767 de 27 de 

setembro de 2.007)

Sr. Secretário,

Informo que os imóveis identificados na NOTICIA DE OCORRÊNCIA DE 
ENCHENTE, sofreram os danos físicos decorrentes da invasão irresistível das águas e/ou danos 
com a destruição de alimentos, móveis ou eletrodomésticos, ou nas instalações elétricas e/ou 
hidráulicas.

Subprefeitura de_____________ , XXX de_____ de 2020.

Subprefeito de____________

Secretaria Municipal das Subprefeituras, em____ de. de 2020.
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