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GABINETE DO PREFEITO

olício Á a ruo	 233/96
DG - Senhor Diretor Geral.

.Para as provid^ cias pertinentes.

.	 .

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

acompanhado da respectiva exposição de motivos, a fim de ser

,submetido ao estudo e deliberação dessa Egrégia Câmara, o in

cluso projeto de lei, que altera a legislação relativa aos Im

postos Predial e Territorial Urbano e ãs Taxas de Limpeza Pú

blica, de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e de Com

bate a Sinistros, e dá outras providências.'

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa

Excelência os protestos de minha a1,ta consitlentação.

PAULO MALUF
Prefeito

Anexos: projeto de lei, exposição de motivos, cOpia xerogrâfi-
ca do oficio SF n9 308/96 e da legislação citada no
texto.

A Sua Excelência o Senhor Doutor João Brasil Vita

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

SPF/rmn

SGM-002-DGM



APROVADO EM 2. DISCUSSite

Câmara Municipal de São Paulo
* 27 nt l
	 PR

ig 1f (z.1ii /- .
	  El

ie
ter

DECRET A:

no__ 0 2- ___Javw
.14-1": e.1 19n.

PROJETO DE LEI
POr-0777/2”6

LIDO	 HOJr.
Às COMISSÕES Dt: •

•	 01	 011T 199'

46_&p,	 1.4..
Pe• -Fi ,Jprt-Ç.Ç. 	 r-:	 $(2"-C1P,

i

Á

AT''s

Altera	 a	 legislação

relativa	 aos	 Impostos

Predial	 e	 Territorial

Urbano e às Taxas de

Limpeza Pública, de

Conservação de Vias e

Logradouros Públicos e de

Combate a Sinistros, e dá

outras providências.

Art. I Q'  - Ficam isentos do Imposto

Predial Urbano e das Taxas de Conservação de Vias e

	  Logradnuros Públicos e de Limpeza Pública, no exercício

I SECT C) ry:

í	

de 1997, os imóveis construídos, utilizados exclusiva ou
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Folhe n o 	 3	 proc

no 	 1:1" 	 d3 1941.IL_

predominantemente como residência, com área consWaa de

até 90m2 (noventa metros quadrados) e padrões A, B ou C,

dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei nQ 10.235, de

16 de dezembro de 1986, e cujo valor venal, em 1 Q de

janeiro de 1997, seja igual ou inferior a 21.720 (vinte e

um mil, setecentas e vinte) Unidades Fiscais de

Referência - UFIR.

Art. 2 Q - Para fins de lançamento do

Imposto Predial, fica concedido, para o exercício de

1997, desconto de 21.720 (vinte um mil, setecentas e

vinte) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, sobre o

valor venal de imóveis construídos, utilizados exclusiva

ou predominantemente como residência, com área construída

de até 90m2 (noventa metros quadrados), de padrões A, B

ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei nQ

10.235, de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor venal, em

1 Q de janeiro de 1997, seja superior a 21.720 (vinte e um

mil e setecentas e vinte) Unidades Fiscais de Referência

- UFIR e inferior a 120.670 (cento e vinte mil,

seiscentas e setenta) Unidades Fiscais de Referência -

UFIR.

Art. 3Q - O inciso I dos artigos 20 e

40 da Lei n Q 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com a

redação que lhe foi conferida pela Lei n Q 11.457, de 27

de dezembro de 1993, mantidos seus demais incisos e

parágrafos, passa a vigorar com a seguinte redação:

"I - multa equivalente a 10% (dez por

cento) do valor do imposto devido;".

Art. 4Q - Revogadas as disposições em



de proc

de 19 9t	 I
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contrário, esta lei entrará em vigor na dat ..~,t,- sua

publicação, produzindo efeitos a p rtir de 1 Q de janeiro

de 1997.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente projeto de lei, ora

encaminhado à apreciação dessa Egrégia Casa, tem por

objetivo alterar a legislação relativa aos Impostos

Predial e Territorial Urbano e às Taxas de Conservação de

Vias e Logradouros Públicos, de Limpeza Pública e de

Combate a Sinistros, concedendo isenções e descontos para

os imóveis que especifica.

Mantida a alíquota vigente de 0,6%

para os Impostos Predial e Territorial Urbano, o projeto,

em seu artigo 1Q, propõe isenção do Imposto Predial e das

Taxas de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e de

Limpeza Pública, no exercício de 1997, para os imóveis

construidos, utilizados exclusiva ou predominantemente

como residência, com área construída de até 90m2 (noventa

metros quadrados), horizontais ou verticais, de padrões

A, B ou C, desde que o seu valor venal, para o exercício,

seja igual ou inferior a 21.720 Unidades Fiscais de

Referência - Ufir.

O beneficio proposto é idêntico

àquele concedido para o exercício de 1996 pela Lei nQ

11.960, de 29 de dezembro de 1995, mantendo-se, assim,

para 1997, o mesmo número de imóveis já isentos, cerca de
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500.000, pertencentes à população mais careriel do

Município, desprovida de capacidade contributiva. A

propositurar, revela-se, assim, efetivo instrumento de

realização de justiça fiscal e social.

Ainda, com vistas ao lançamento do

Imposto Predial, no exercício de 1997, o artigo 2 Q do

projeto propõe a concessão de desconto sobre o valor

venal dos imóveis construídos, utilizados exclusiva ou

predominantemente como residência, horizontais ou

verticais, com área construída de até 90m2 (noventa

metros quadrados), e padrões A, B ou C, cujo valor venal

seja superior a 21.720 Unidades Fiscais de Referência -

UFIR e inferior a 120.670 Unidades Fiscais de Referência

- UFIR. A sistemática proposta não se constitui em

inovação, pois já foi adotada, com grande eficácia, em

exercícios anteriores.

A seu turno, o artigo 3 2 , ao conferir

nova redação a dispositivos da legislação vigente,

objetiva reduzir a multa moratória aplicada aos casos de

pagamento a destempo dos Impostos Predial e Territorial

Urbano e das Taxas de Limpeza Pública, de Conservação de

Vias e Logradouros Públicos e de Combate a Sinistros. Com

efeito, diante do quadro atual, a aplicação da multa de

20% (vinte por cento), prevista na legislação em vigor,

tem-se mostrado excessivamente gravosa, onerando

sensivelmente os contribuintes dos tributos imobiliários.

Impõe-se, pois, a redução desse percentual para 10% (dez

por cento), o que se coaduna com as medidas que já vêm

sendo propostas em outras esferas de governo.

2
2



São estas, em resumo, as p
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constantes do projeto em análise, ora submetido ao

criterioso exame dessa digna Casa Legislativa, sempre no

aguardo de aprovação.

Acompanham	 cópias	 xerográficas

ilustrativas do assunto.
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LEI N9 10.235 , DE 16 DE DezembroDE 1986

Dispõe sobre a forma de apuração do valor
venal de imóveis, para efeito de lançamen
to dos Impostos Predial e Territorial Ur-
bano; concede descontos sobre os valores
venais dos imóveis sujeitos á incidência
desses impostos, no exercício de 1987, e

• dá outras providencias.

JANIO DA SILVA QUADROS, Prefeito do Município de São Pau-
lo, usando das atribuições que são °a:feridas por lei.
Faz saber que a Cámara Municipal, em sessão de 27 de no-
vembro de 1986, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 19 - A apuração do
fins de lançamento dos Impostos Predial
bano, será feita conforme as normas e mêt
dos.

III - locações correntes;
IV - características da região em que se

• situa o Imóvel;
V - outros dados informativos tecnicamen-

te reconhecidos.

Parágrafo único - Os valores unitários,
definidos como valores médios para os locais e constru
ções, serão atribuídos:

I - a faces de quadras, a quadras ou quar
teirões, a logradouros ou a regióes determinadas, relati-
vamente aos terrenos;

II - à cada um dos padrões previstos para
os tipos de edificação indicados na Tabela V, relativamen
te às construções.

Art. 39 - Na determinação do valor venal
não serão considerados:

I - o valor dos bens móveis mantidos, em
caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito
de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comedida
de;

II - as vinculações restritivas do direito
de propriedadalem=e4go de comunhão.

- O valor venal do terreno e do
excesso de árez-i-,=do no inciso á do artigo 99, resul
tarã da multiplicação de sua área tot 1 pelo correspondei
te valor unitário de metro quadrado d terreno, constante
da Listagem de Valores, e pelos fatorp de correção das
Tabelas I, II e III, aplicáveis conforne as característi
cas do imóvel.

Parágrafo único - Quando a área total do
terreno for representada por número que contenha fração de
metro quadrado, será feito o arredondamento para a unida
de imediatamente superior.

Art. 59 - O valor unitário de metro qua-
drado de terreno corresponderá:

I - ao da face de quadra da situação do
imóvel;

II - no caso de imóvel não construído, com
duas ou mais esquinas ou de duas ou mais frentes, ao do
logradouro relativo á frente indicada no titulo de pro-

__	 .

priedade ou, na falta deste, ao do logradouro de maior
valor;

III - no caso de imóvel construído em terre
no com as características do inciso anterior, ao do logra
douro relativo &sua frente efetiva ou, havendo mais a
uma, rt frente principal;

' IV - no caso de terreno interno, ao do lo-
gradouro que lhe dá acesso ou, havendo mais de um logra

[ douro de acesso, ao do logradouro a que haja sido atribui
do o maior valor;

LEI N9 10.235

Wor venal, para
Territorial Ur
dos ora fixa=

Parágrafo único - Fazem parte integrante
1 desta lei as Tabelas I a VI e a Listagem de Valores.

'Art. 29 - Os valores unitários de metro
quadrado de construção e de terreno serão determinados em

, função dos seguintes elementos, tomados em conjunto ou se
paradamente:

- preços correntes das transações e das
ofertas á venda no mercado imobiliário;

II - custos de reprodução;	 .

Xe 86URIUNDA DO PROJETO DE LEI N.°_/—



,„ _ no caso de terreno encravado, ao . do
1 1 logradouro correspondente I llgvidg: 1

Ognucgragns" ou tre-
chos de logradouros, que não constarem da Listagem da Va-
lores, terao seus valores unitários de metro quadrado de

• terreno fixado pelo órgão competente da Secretaria das Pi
nanças.	 .

Art. 69 - A profundidade equivalente do
terreno, para aplicação do fator de profundidade de que
trata a Tabela I, á obtida mediante a divisão da Ares to-
tal pela testada ou, no caso de terrenos de duas ou mais
frentes, pela soma das testadas, desprezando-se, no resul
tado, a fração de metro. . 

!
19 - No caso de terrenos com uma esqui-

na, será adotada	

.

I - a testada correspondente A frente efe
Uva ou principal do imóvel, quando construido:

II - a testada correspopdente ã frente in-
dicada no título de propriedade ou, nal sua falta, a cor-
respondente ao maior valor unitário dartro quadrado de

! terreno, quando não construído.
§ 29 - Para os terrenok com duas ou mais

! esquinas, será aplicado o fator de profsndidade igual a
! 1,0000.	 •

Art. 79 - Na avaliação de terrenos de es-
suina, os fatores da Tabela II serão aplicados sobre a
ares máxima de:

1 - 900 m2 (novecentos metros quadrados),
no caso de uma esquina;

II - 1.800 m2 (um mil e oitocentos metros
quadrados), no caso de duas esquinas;

III - 2.700 m2 (dois mil e setecentos me-
' tros quadrados), no caso de três esquinas;

IV - 3.600 m2 (três mil e seiscentos me-
:	 troe quadrados), nos demais casos.

Art. 89 - Na avaliação de terrenos encra-
vados, terrenos de fundo e terrenos internos serão aplica
dos os fatores de correção constantes da Tabela III.
N Parágrafo único - Os fatores terreno en-

cravado e terreno de fundo serão aplicados de forma singu
lar, com exclusão dos demais fatores de correção previa-

1	 tos para a avaliação de terrenos.
Art. 99 - Para os efeitos do disposto nes

ta lei, consideram-se:..
1 - excesso de 'área ou área de 'terreno

não incorporada, aquela que exceder a 3 (três) vezes a
área ocupada pelas edificações, no caso de imóvel situa-
do na primeira subdivisão da zona urbana; 5 (cinco) ve-
zes, na segunda subdivisão da zona urbana, e 10 (dez) ve-
zes, além do perímetro desta última; .

II - terreno de esquina, aquele em . que os
prolongamentos de seus alinhamentos, quando retos, ou das
respectivas tangentes, quando curvos, determinam ãngulos
internos inferiores a 1359 (cento e trinta e cinco graus)
e superiores a 459 (quarenta e cinco graus);

III - terreno de duas ou mais frentes, aque
le que possui mais de uma testada para logradouros públi-
cos, sem estar localizado na sua =fluência;

IV - terreno encravado, aquele que não se
comunica com a via pública, exceto por servidão de passa-
gem por outro imóvel;

V - terreno de fundo, aquele que, situado
no interior da quadra, se comunica com a via pública' por
um corredor de acesso com largura igua ou inferior a 4

. (quatro) metros;
V/ - terreno interno, aqs1.e localizado em

' vila, passagem, travessa ou local assem lhado,acessório da
1
 malha viária do Município ou de proprie ade de particula-

res, não relacionado na Listagem de Vaidres, integrante
1 desta lei.
• Art. 10 - No cálculo do valor venal de ter
' reno, no qual exista prédio em condomínio, além dos fato-
- res de correção aplicáveis, será utilizada, como fator, a
' fração ideal correspondente a cada unidade autônoma.

Art. 11 - A construção será enquadrada em.
um dos tipos e padrões previstos na Tabela V, e seu valor
venal resultará da multiplicação da área construída bruta
pelo valor unitário de metro quadrado de construção, cone
tente da Tabela VI, e pelo fator de obsolescência, cons-
tante da Tabela IV.

Art. 12 - A área construída bruta será
obtida através da medição dos contornos externos das pare
des ou pilares, computando-se também a superfície das sa-
cadas, cobertas ou descobertas, de cada pavimento.

§ 19 - No caso de coberturas de postos de
: serviço e assemelhadas, será considerada como área cons-
I •trulda a sua projeção vertical sobre o terreno.

§ 29 - No caso de piscina, a área cons-
truída será obtida através da medição dos contornos inter

: nos de suas paredes.
. § 39 - Quando a área construída bruta for

representada por número que contenha fração de metro qua-
drado, será feito o arredondamento para a unidade imedia-

, tamente superior.
Art. 13 - No cálculo da área construída

bruta das unidades autónomas de prédios em condomínio, se
rã acrescentada, ã área privativa de cada unidade, .a par-

. te correspondente nas áreas comuns em função de sua quo-
' ta-parte.

Art. 14 - Para os efeitos desta lei, .ss..
obras paralisadas ou em andamento, as edificações condena
das ou em ruína, as construções de natureza temporãria e
as construções, de qualquer espécie, inadeguadas ã sua si
tuação, dimensões, destino ou utilidade, nao serão consi-
deradas como área construída.

Art. 15 - O valor unitário de metro qua-
drado de construção será obtido pelo enquadramento da oxm-
trução num dos tipos da Tabela V, em funçao da sua área
predominante, e no padrão de construção cujas caracterís-
ticas mais se assemelhem As suas.

§ 19 - Nos casos em cue a área predominan.
te não corresponder à destinação prinipal da edificação,
ou conjunto de edificações, poderá se adotado criterio
diverso, a juízo da Administração.

§ 29 - Para fins de erIuadramento de uni-
, dadas autónomas de prédio em condomínio em um dos padrões
- de construção previstos na Tabela V, será considerada a

área construída correspondente ã área bruta da unidade au
tónoma acrescida da respectiva área da garagem, ainda que
esta seja objeto de lançamento separado.

§ 39 - A unidade autónoma podará ser en-
quadrada em padrão diverso daquele atribuído ao conjunto
a que pertença,desde que apresente benfeitorias que a distin
gam, de forma significativa, das demais unidades autôno-
mas.

Art. 16 - A idade de cada pródio,para
cação do fator de obsolescência de que trata a Tabela IV,
corresponderá á diferença entre o exercício a que se rafe
re o lançamento tributário e o ano do término da constru-
ção ou, quando anterior, o de sua efetiva ocupação.

§ 19 - A-idade de cada prédio será:
I - reduzida de 20% (vinte por 	 cento),

nos casos de pequena reforma ou reforma parcial;
II - contada a partir do ano da conclusão

da reforma, quando esta for substancial. •
§ 29 - Será adotada a média das ' idades

apuradas, ponderada de acordo com as respectivas áreas,
nos casos:

I - de ampliação da área construída;
II - de reconstrução parcial;

III - de lançamento tributário que abranja
dois ou mais prédios, concluídos em exercícios diversos.

§ 39 - No cálculo da média ponderada, a
que se refere o parágrafo anterior, serão considerados as
eventuais alterações na idade dos prédios, resultantes da
ocorrência de reformas, na forma do § 19.

§ 49 - Quando o acréscimo de área edifica
da em imóvel residencial resultar da construção de abrigo
para veículos ou de piscina, não será alterada a idade do
prédio.

§ 59 - No resultado do cálculo da idade
da edificação será desprezada a fração de ano.

Art. 17 - O valor venal de imóvel cons-
truído será apurado pela soma do valor do terreno com o
valor da construção, calculados na forma desta lei.

Art. 18 - Nos casos singulares de imóveis
para os quais a aplicação dos proce.imentos previstos nes
ta lei possa conduzir a tributação . nifestamente injusta
ou inadequada, poderá ser adotado, . 'requerimento do inte
ressado, processo de avaliação espe..al, sujeito ã apro-
vação do órgão	 -	 -	 -

Art. 1 - Os valores unitários de metro
: quadrado de terren . e . e metro quadrado de construção se-

rão exeressos em cruzados e, no processo de cálculo para
obtençao do valor venal do imóvel, o valor do terreno e o
da construção serão sempre arredondados, desprezando-se as
frações de cruzado.

Art. 20 - As disposições desta lei são ex-
tensivas aos imóveis localizados nas áreas urbanizáveis e
de expansão urbana, referidas pela Lei n9 9.195, de 18 de
dezembro de 1980.

Art. 21 - Para efeito de cálculo dos Impos
' tos Predial e Territorial Urbano incidentes sobre os imó-

veis localizados além do perímetro da 2a. subdivisão da zo
na urbana - inclusive os localizados nas áreas urbaniza-
vais ou de expansão urbana, definidas no artigo 19 da Lei
n9 9.195, de 18 de dezembro de 1980 - serão concedidos dez

, contos, no exercício de 1987, sobre o valor venal apurado
de acordo com esta lei, na seguinte conformidade:

I - Quando se tratar de prédio:
• a) do Tipo 1, padrão. A, utilizado exclusi:

vamente como residência:
Paias de 'área edificada em 	 Desomto correspondente
que seemmumlut o imóvel

• até 100m2	66%
I acima de 101m` até 150m2	42%

acima de 151m2 até 200m2	 37%
mdmade 201m2 até 250m2	32%
mdmade 251m2 até 300m2	26%
adoecia 300m2	10%

h) de Tipo 1, padrão 13 ou C, utilizado ex
clusivamente como residência:
Faimideihmmedincklaem	 Desconto ozsresp=adente
que.meemquadraolaivel1.

•

Desoonto =rasgar:lente



,.
de O até Sinos . 	 OS	 1,00
de 6 até 10 anos	 7.1	 -	 0,93
de 11 até 15 anos	 14 1 •	

.	 0,86
'de 16 até. 20 anos	 21 %	 0:79
de 21 atí 2S anos 	 28 % 	-	 0,72

"da'26 ate 30 anos	 351	 0;65
de . 31 até. 35 anos	 42%	 0,58
de 36 até 40 anos	 •	 491.	 0,51
do 41 até 45. anos	 se; t	 0,44

'do 46 até 50 anos	 63%	 0,37'. •
51 anos ou áais	 70%	 '	 0;30

• •

, Idade do
Prédio

Depreciação Física
e Funcional

Fator de
Ctsolescencia

até 100 mg se% i	 59	 0,8234
acima de 101 mg até150 nig	39% .	 60	 0,1165
achna de 151 mg até 200 mg	. 	 31%	 .61	 0,8098
acima de 201 reg até 250 mg	. 	 •	 25%	 '	 • 62	 0,8032

c) demais tipos e padrões: nihil. 	 . • 63 •	 0,7968
II - Quando se tratar de terreno:.	 64	 0,7906

• 65	 .	 0,7845-
Faixa de terzemmem que'	 Dem:Ponto correspondente 	 66	 0,7785se enquadra o imivel	 67	 0,7727
até 250 mg	65%	 68	 0,7670•..	 _até 250m2	65%•

F

Fo lha n o
	 	 de proc.

A . ............	 . do 19.9E.

136 a 140
141 'a 145
146 a 150
151 a 160
161 a 170
171 a 180
181 a 190
191 a 200

c) demais tipos e padrões: nihil.
II - Quando se tratar de terreno:.

mdmade 25181' até 300m2	35%
Parágrafo único - Não será concedido odes-

conto sobre o valor venal do excesso de área, como defini
do no inciso I, do artigo 99, desta lei.

Art. 22 - São isentos do imposto os imó-
veis construidos localizados além do_perimetro da 2a. sub
diviaão da zona urbana, com destinaçao e uso exclusivameã
te residenciais, cujo valor venal, após a aplicação dos
descontos previstos no artigo anterior, seja igual ou in-
ferior a 27 (vinte e sete) UFM - Unidade de Valor Fiscal
do Município de São Paulo.

Art. 23 - Para o exercício de 1987, o va-
lor de 1 (uma) Unidade de Valor Fiscal do Município de
São Paulo - UFM, será de Czi 1.290,00 (um mil, duzentos, e
noventa cruzados).

Art. 24 - Fica o Executivo autorizado -a
baixar instruções eventualmente necessárias é execução
desta lei.

Art. 25 - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19
de janeiro de 1987, revogadas as disposições em contrá-
rio, especialmente os artigos 89 e parágrafos, 16 e pará-
grafos, 28 e parágrafos, 35 e o parágrafo (*mico do arti-
go 195, todos da Lei n9 6.989, de 29 de dezembro de 1966.

PREFEITURA DO mUNICIPIO DE SA0 PAULO, aos 16 de Dezembro
de 1.986, 4339 da fundação de São Paulo.
JANIO DA SILVA QUADROS, PREFEITO
CLAUDIO SALVADOR LEMBO, Secretário dos Negócios Jurídicos
CARLOS ALBERTO MANHAES BARRETO, Secretário das Finanças
MARCO ANTONIO FRANÇA MASTROBUONO, Secretário	 Municipal
do Planejamento
ALEX FREUA NETTO, Secretário dos Negócioe Extraordinários
Publicada na Secretaria do Governo Municipal; em 16 de
Dezembro de 1.986.
JAIR CARVALHO MONTEIRO, Secretário do Governo Municipal

(8 Listagem de Valores desta lei constará de Suplemen-
to publicado nesta data).

TABELAS I.Avi . INTEGRANTES A LEI N910.235,0E16 DE Dezembro 
DE 1.986 

TABELA I	 _

_FATORES DE PROFUNDIDADE

	

Ptofundidade	 Fator i
Equivalente I

69	 0,7614.70 •	 0,7559
71	 0,7506
72	 0,7454
73	 0,7402
740,7352
75 	 0,7303
76	 0,7255
77	 '	 0,7207 •
78	 0,7161
79	 0,7116
80	 0,7071

	

81 e 82	 0,6984
83 o 84	 0,6901

	

85 o.86	 0,6820

	

87 .e 88	 0,6742
89 e 90	 0,6667

	

'91 e 92	 0,6591
93 e .94	 0,6523
95 e 96 •	 0,6455
97 e 98	 . 0,6389
99 c 100	 06325

	

101 a 105	 0,6172

	

106. a 110	 0,6030

	

111 a 115	 0,5898
	116 a 120	 0,5774

	

121 a 125	 b,5657

	

126 a 130	 0,5547

	

131 a 135 ,	 0,5443

0,5345
0,5252
0,5164
0,5000
0,4851
0,4714
0,4588
0,4472.

Acima dc 200	 0,4472

TABELA II

FATORES DE ESQUINA

1. Terrenos situados na 1, Subdivisão da Zona Urbana ... 1,3000

2:Terrenos situados na 28 . Sobdivisão'da Zona Urbana ... 1,2000

3. Terrenos situados alím do perímetro da 28 Subdivi -
sio da Zona Urbana 	  1,1000

TABELA III • . .

FATORES DIVERSOS

1. Fator terreno encravado 	 •	  0,50
2.-Fator terreno.de fundo 	  0,60
3. Fator terreno interno 	 X 	 "	 0,70

Observação: Os fatores 1 052, nos casos respecti
vos. serãoaolicados singularmente.

TABELA IV

FATORES DE.OBSOLBSCENCIA
.(CoefiCéntes de depreciado do 'valor dos prédios, pela idade)

TABELA V	 '•
TIPOS E PADROES DE CONSTRUCAO

•TIPO 1 : 1RESIDENCIAL HORIZONTi
Ilesidáncias térreas e assobradadas, coe ou sem aubiolo

PADRAO A	 •
AMA BRUTA,NOMALMENTÉ,ATE 80 a, • UM PAVIMENTO

Arquitetura modesta; vãos e aberturas ' pequenos: esquadrias
pequenas e simples de ferro ou' madeira.
Estrutura de alvenaria simples..

	

Ptofundidadc	 Fator
•Equivalento

atg	10	 0,7071
11	 O, 7416. 
12	 0,7746
13	 0,8062
14	 • •	 0,8367
15	 0,8660
16	 0,8944
17	 0,9220
18	 0,9487

• .19	 0,9747

	

de 20 a 40	 .1,0000
41	 0,9877
42	 0,9759
43	 0,9645
44	 .	 0,9535
45	 •	 0,9428
46	 0,9325
47	 0,9225

• 48	 0,9129
49	 0,9035
50 .	0,5944
51	 0,8856
52	 0,8771
53	 •	 0,8687
54	 0,8607
55	 0,8528
Áfi	 0,8452
57	 0,8377

-58	 •	 0,8305



I

1

1

1

I .1

PADRÃO C.

ÁREA DRÚTA, WIBMUCENIE,ATE 200 - 	 SVUS PAY:M/05

ArquitemirasimplCi; vios e aberturas médios; esquadrias de
ferro, madeira ou alumínio.
Estrutura do concreto armado, revestido ou aparente.
Acabamento externo: paredes rebocadas, revestidas com pas-
tilhas; pintura a lítex ou similar. 	 •
Acabamento interno: paredes rebocadas, massa corrida, azu-

lejos sigip les ou decorados; pisos ceramicos, granilite ou
similares, tacos, carpete; araérios embutidos; pintura
lítex ou similar. .
Dependíncias:_atí tris doriltério; ate dóis banheiros 	 e
eventualmente WC; geralmente com quarto do empregada; até
uma vagi de garagem por apartamento.	 .
Dopendíncias acessOrias de uso comum: Salão de festas, sa-

' lio de jogos, jardins, "play-ground*".
Elevadores: de uso comum, servindo a dois ou mais aparta --
mentos por andar; eventualmente sem elevador.•

.Instalações elítricas e hidrAulicas: compatíveis com o ta-
manho da edi ficação. •

PADRÃO O.
ÁREA BRUTA.NONWENIE; ATE 350m . :. .EM GERAL, ciNcoCuNOIS PAV1-

•MB=

Amndtetera:,premzutmção cem Cstilo e forma; normalmente . com
sacada; eventualmente apartimantoi Cáplex ou diferenciados
de cobertura; esquadrias de ferro, madeira; alumínio "
alumínio anodizado.

Acabamento externo: sem revestimento ou com revestimento riis
tico; pintura a cal.
Acabamento interno: paredes rebocadas; pisos de cimente ou
de cacos cerimicos; forro simples ou ausente; pintura a cal.
Dependincias: méximo de dois dormitérios; abrigo externo pa
ra tanque.
Instalacíms eiítrIcas e hidriulicas:-mínimas.

'PADRÃO 3. 	.
ÁREA BRUTA, ' NORMALMENTE,ATE 120 m . - UM OU DOIS PAVIMENTOS

Arquitetura modesta; vios e . aberturas Pequenos; esquadrias.
pequenas e simples de ferro ou mad ra. 	 .
Estrutura de alvenaria ou de centre armado revestido.
Acabamento externo: paredes rebocadas,; ' pintura a Cal ou IA
tei. '	- .
Acabamentn interno: paredes rebocadas, geralmente azulejos
atí meia altura; pisos de cerimica ou tacos; forro de laje;
pintura a cal ou ' lítex.	 . •	 .
Dependõncias: mAximo de tris dormitérios; banheiro intimo
com 'até trís peças, eventualmente um WC externo; abrigo ex-
terno para tanque; eventualmente abrigo para carro ou despe
jo externo:	 •	 .
Instalações elítricas o hidríulicas: simples e reduzidas.

PADRÃO C
ÁREA BRUTA, NORMALMENTE, ATr 300 m . - UM OU DOIS PAVIMENTOS

Arquitetura simples; vaos médios (3 a 6 m); esquadrias co-
muns de ferro, madeira ou alumínio.

Estrutura de alvenaria nu de concreto . armauo revestido.
Acabamento externo: paredes rebocadas ou revestidas com
pastilhas, litocerõmicas ou pedras brutas; pinturialõtex.
Acabamento interno: paredes rebocadas, massa corrida, aZU

lajes simples; pisos cerimicoa, tacos ou carpete;	 forro
de laje; 	 ias embutidos; pintura a lítex ou similar.
Dependencias: até dois banheiros internos, eventualmente
um WC externo; írea de serviço com quarto de empregada
abrigo para cirro.
InstaIaçíes eiítricas e hidríulicas: compatíveis com o ta
Ranho da ~caça°,

•?ABRA° .
ÁREA BRUTA, NORMALMENTE, ATE 500 m . ., UM OU MAIS PAVIMEVTOS

Arquitetura : preocupaçao com estilo e forma; võos grandes;
esquadrias de madeira, ferro, alteei:mio :Ma alumínio anodi-
zado, de forma, 'acabamento ou dimensões especiais.'
Estrutura de alvenaria; concreto armado revestido ou apa - -
rente..	 • .	 .
Acabamento 'externo: revestimento condicionado geralmente pe
ia arquitetura,com emprego comum de:massa fina, pedias, co
:limitas, revestimentos que dispensam pintura; pintura a
lítex, resinas owsimilar. •	 .•	 - -	 ---
Afabamento -interno: Wasia corriola, azulejos decorados,lam-
bris do madeira;Pisescerilmitos; de pedras policies; ti -
buas corridas, carpete; forro de laj,
mírios embutidos; pintura'a lítex ou
Depeadindias: tres ou mais banheiros
de boa qualidade; atí quatro das seguintes dependíncias:es
critõrio; ;ela de. TV ou som, biblioteca, Ares de serviço
abrigo para dois ou mais carros, salío de festas, saao de
jogos, jardim de inverno; lareira. •
Dependincias acesserias:.ate.tris das seguintes: 	 jardins
amplos, piscina, vestiírio, sauna, quadra esportiva.
Instalacíes elétricas e hidríulicaS: completas e compatf -
vais com o tamanho da edificacío.

PADRÃO E
ÁREA BRUTA, NORMALMENTE, ACIMA DE 500 m . - UM OU MAIS PAVI,
MENTOS

Arquitetura: prédio isolado•com 'projeto arquitetõnico espe
cial e personalizado; rios grandes; esquadrias.de madeira,
ferro: alumínio ou alumínio anodizáo, de forma", "acabai:4n-
to ou dimensões especiais.
Estrutura de • lvonaria, Concreto armado revestido ou apa.-
rente'.
Acabamento externo: revestimento condicionado ' geralmente
pela arquitetura, com emprego. comum de: massa fina, pedras,
cerimicas, revestimentos que dispensam pintura; pintura a
lítex, resinas ou similar. 	 •

Acabamento interno: requintado, com massa corrida, azule -
jos decorados lisos ou ' em relevo, lambris de madeira; pi-
sos cerimicos, de pedras polidas, tíbuas corridas, carpete;
forro de laje ou madeira nobre; armírits embntidos;;Portas
:trabalhadas; pintura a lítex, resinas ou similar.
SWpendincias! Virios banheiros completos com loucas e me
tais de primeira qualidade' , acabamento esmerado; caracteri
zando-se, algumas vezes, pela suntuosidade e aspectos per-
sonalizados; quairo mi maisylas seguintes dependíncias: es
criterio, sala de TV ou som, biblioteca, ires de serviço
abrigo pari dois ou mais carros, salío de restas, silão do
jogos, jardim de . invirno, lareira, adega.

i\Dependíncias acess m is das seguintes:érias: tais ou • jar-
dins amplos, piscina, liestiõrio, salt, a, quadra. esportiva.
Instalações elétricas • hidriulicas completas icompatí -

,veis coro tamanho da edificacéo.
r"

TIPO 2 - RESIDENCIAL VERTICAL	 .
Pridlos do Apartamentos

PADRÃO A.
ÁREA DRUTA,BURMAIEDITE, ATE 60 	 NumopAvinsjus

Atquitetumasesdesta;,vãos e aberturas pequenos; esquadrias pe
quenas e simples de ferio ou madeira.
Estrutura de alvenaria auto-portanto ou de concreto armado.
Acabanento externo: sem revestimento ou com revestimento
simples; pintura a cal ou especial substituindo o revesti-
mento. .
Acabamento interno: revestimento rGstico; piso cimentado ou
de cacos cari:micos; pintura a cal ou similar. •
Dependéncias: auséncia da quarto para empregada; ausíncia
de garagem.
Instalações elítricai e hidriulicas: mínimas; aparentes.

PADRÃO O	 .	
-

ÁREA BRUTA, NMBNIIIDUE,, ATE 85 a* .. IRES farm? Pimpamos

Arquitetura modeaa; valos e abertúras.pequenos; esquadrias
pequenas e simples de ferro Ou . msdeira. -
"Estrttura de alvenaria ' auto-pOrtante ou de concreto armado.
Acabamento externo: paredes Yebocdas;'pintura icaUou IA
tes.
Acabamento interno: paredes rebocada • azulejos atí meia ai
tira;plsos dicerimica ou tacos; pi ura a caiou Jítex.
Dependa:mias: ate dois dormitírios; banheiro e eventual
mente PC, eventUal existíncia do vagas de uso comum para
estacionamento junto a pilotis.
Elevadores: existíficia condicionada, em . geral, pelo nõmero
de pavimentos.
Instalaçíes elétricas e hidrlulicas: sián/os e reduzidas.

ou madeira nobre; ar

ta louças tf _metais
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Estrutura: de concreto aremdo,revestido ou aparente.
Acabamento externo: paredes rebocadas, relevos ou revesti-
mantos que dispensam pintura .; pinèpra lítex, resinas ou

Acabamento interno: fino, com mass Corrida, papel de pare
de, lambris dc madeira, azulejos decorados; pitos ceremi -
cos ou do pedras polidas, tíbuas corridas, carpete; arma -
rios embutidos. ; pintura a lítex, resinas ou similar.
Dependencias: tres ou mais dormiterios; três ou mais banhei
ros, com louças e metais de.alta,qualidade, incluindo 'sor
malmente suíte, eventualmente com "Closet", lavabo; depen-
(Sentias para ate dois empregados; ate tres 'vagns de gora -
geai por apartamento; eventtialmeete com adega.
Dependei:cias acesserias de uso comum: ate quatro das se-
guintes: salão de' festas, salão do jogos, jardins, "plav -
ground", piscina, sauna, quadra esportiva, sistema de so.-
gurançn.

Elevadores: social, eventualmente coe "hall" privativo, e
elevador do serviço de uso comum. -
Instalações eletriCas • hidrítilicas: completas e compati"-
veia com o tamanho da edificação.

•PADRÃO E	 •
ARES BRUTA, 53RMA1MENTE, ACEO-DE350 a . - ElICERAL, CINCO CU :•11,15
PAVDENIOS CIBI ATE DOIS APARTAMENTOS PORANUVI'

Arquitetura requintada; normalmente, com grandes vãos; pre
sença de sacada; eventualmente apartamentos duplos ou di-
ferenciados de cobertura; geralmeilte com tratamento pisa
gistico; esquadrias de materiais nobres com formas e di-
mensões especiais. 	 •
Estrutura de concreto armado, revestido ou aparente.;
Acabamento externo: Paredes rebocadas, relevos ou revesti
mentos que dispensam pintura; pintura a lite:, resinas ou
similar.	 •

.Acabamento interno: esmerado, coe massa corrida, papel dc
parede, lambris dm madeira, azulejos decorados; pisos te-
rimicos, ou 'de pedras polidas, ' tebuas corridas, carpete -;*
armirios embutidos¡ portas "trabalhadas; pintura a leres ,
resinas ou similar. •
Dependências: quatro ou mais dormit grios; vírios banhei -
ros completos; normalmente com banheira, com louças e me-
tais da melhor qualidade, inchlin o uma ou mais.sultes com
ou sem ",posets"; dependências par/dois Ou mais emprega-.
dos; com trás ou mais vagas de gare em por apartamento'
eventualmente com "solarium" 'e/ou a ega.
Dependências acesseries de uso comum: quatro ou mais- das
seguintes: salão de festas„salão . de jogos, jardins,''plax

.ground", piscina, sauna, quadra esportiva, sistema de se-'
gurança. •
Elevadores: social, eventualmente com "hall" privativo, c
elevador de serviço de uso comum.
Instalnções elítricas c hidríulicas: completas e compati-
veis com o tamanho da edificação.

TIPO 3 COMERCIAL HORIZONTAL
ImOveis comerciais, de serviços oU mistos, com atE dois pa
vimentos, com ou som subsolo

PADRÃO A

Arquitetura: vãos e aberturas pequenos; caixilhos simples
de forro ou madeira; vidros comuns; pi direito ate 3 m.
Estrutura de alvenaria simples.
Acabamento externo: paredes rebocadas; .pintura a cal ou lí
tes. '	'
Acabamento interno: paredes rebocadas, barra lisa; piso cl
mentado ou cerâmico; forro simples ou ausente; pintura a
cal ou lítex:
Instalações sanitírias: mínimas.

•
PADRÃO B
Arquitetura: vaos medios (em torno de'S m);,caixilhos	 de
ferro ' dm madeira, eventualmente do aluminfo; vidros	 co-
muns; pí direitcrate'S m.. ' .
Estrutura de alvee'aria ou de concreto armado', revestido.
Acabamento externo: paredes rebocadts, pastilhas, litocere

o mitas: pintura a lítex ou similar.
Acabamento interno: . paredes rebocadas, revestidas com gra
nilite, azulejos ate meia alturaiisos cerâmicos, granill
te, tacos, . borracha; forro simpl s. ou ausente; pintura a
látex ou'Similar.
Circulação: corredores de circulaçãlp, escadas c/ou rampas
estreitos; eventualmente elevador para carga.

'Instalações saniterias:.banhciros privativos ou dd uso co
num, compativeis com o uso da edificação.	 -

PADRX0 C
Arquitetura: preocupação com o estilo; grandes vãos; caimi
lhos de ferro ,.alumínio ou madeira; vidros telitperadosz

. p6 direito até' 5 m.
Estrutura do concreto armado, revestido ou aparente.
Acabamento externo: revestimento com pedras rústicas ou po
lidas, relevos; naineis metelicoV, revestimentos que 	 dis
pensam pintura; pintura elites, resinas ou similar.
Acabamento interno: preocupação com' a arquitetura interna;
massa corrida, azulejos decorados, laminados plísticos; pi
soa ceremicos, laminados, granilitc, carpete; forros espe
Ciais; pintura a látex, resinas ou similar.
Circulação: corredbres de circulação, escadas e/ou 'rampas
largos; eventualmente com escadas rolantes c/ou elcvadbres.
Instalações sanitírias: Banheiros privativos ou de uso co'
mum; louças e metais de boa qualidade.
Dependencias acesserias: existencia de garagens ou vagas
para estacionamento; eventual existência de plataformas pa

-ra carga ou descarga. •
I Instalações especiais: instalações • para equipamentos de ar

condicionado central, de comunicação interna e de seguran
ça contra roubo; cal:aras frigOrfficat.

PADRÃO D.
• "	 .	 .
Arquitetura: projeto especifico 1 destinação econômica da
construção, sendo, algumas vezes, de estilo inovador; cai
tillios de alumferb; vidros temperados. -
Estrutura dé concreto armado, revestido ou aparente: 'everi
tualmente de aço; algumas vezes, de concepção ariojada. -
Acabamento externó: emprego da materiais nobres condiciona
dos pela arquitetura, de modo a formar conjunto !leme:lite;
revestimentos com pedras polidas; painíis decorativos	 li

):sos ou 'em relvo; revestimentos qu dispensam pintura.
Acabamento interno: requintado, nor 'Imente com 'projeto es
pacífico de arquitetura interna; ev ntual ocorrência	 de
jardins; mezaninos; espelhos d'água; emprego de materiais
nobres: 'massa corrida, madeiras de lei, metais, pedras po
lidas (no revestimento e/ou'Piso); piso romano, 	 carpete;
forros especiais; pinturas especiais.
Circulaçãe: corredores de circulação, escadas e/Ou rampas
largos; eventualmente com escadas rolantes c/ou	 elevado'

•rCS.	 ,

Instalações saeiterias: banheiros privativo ou-do uso co
mum; louças e metais do boa qualidade.
Dependencia acessOrias; existência de garagens ou 'vagas
para estacionamento; eventual existencia de plataformas pa
ra carga ou descarga.
Instalações especiais: instaliOes para equipamentos de ar
condicionado central, de comunicação interna e de segura::
ça ' contra roubo e incendi° ("sprinklers"); cameras frigori"
ficas.

TIPO 4 n COMERCIAL VERTICAL
!mimeis comerciais, de serviços ou mistos, coe mais de Jou
pavimentos.

PADRÃO A
TRES PAVIMENTOS	 -
ArqUitetura:.víos e aberturas pequemos; caixilhos simples
do ferro ou madeira,,vidrosccomuns; pe direito ate. 3
Estrutura de concreto armado, revestido, ou de blocos os
truturais de concreto, sem-revestimento.
Acabamento externo: paredes rebocadas; pintura a cal ou
similar..

Ot‘I\Sk
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•
sanitírias: mínimas.

PAVIMENTOS .

Acabamento interno: paredes rebocadas; pisos terimicos ou
tecos; forro simples ou ausente;'pintura a cal oú lõtex.
Circulação: saguões pequenos; corredores de circulação c
escadas estreitos; ausíncia de elevadores e escadas vilan
tos:
Instalações

PADRÃO
IRES OU MAIS
Arquitetura simpled; vãos mídios'(em torno de 6 m); caixi-
lhos de ferro,'madeira ou, evenualmente,alumlnio; 'vidros
coilluns; pé: direito atí 4 a no.tírreo.
Estrutura de concreto armado, revestido.
Acabamento externo: paredes rebocadas, pastilhas, littco-
rimicasfpintura'a lítex ou similar. 	 .

Acabamento Interno: paredes rebocadas oU.azurejadas";pisos
cerimiCos, graniliie, tacos,... borracha: forró de =da i

-ra ou laje; pintura a lítex ou similar.
Circulação: saguões mídiod; corredores de . circulação e et
.cadas do largura mddia; elevadores.aompativeis com e uso,
tipo e tamanho da edificação. 	 ,
Instalações sanitírias: banheiros privativos ou de uso co
num, compatíveis com o uso da edificado.

PADRÃO C	 •
TRÊS OU MAIS PAVIMENTOS
Arquitetura: preocupado com o estilo; caixilhos do ferro,
'alumínio ou madeira; vidros temperados; rid dirciio até 5 a
no arreo.
Estrutura de concreto armado, reves¡Ido ou aparente.
Acabamento externo: revestimentos com pedras rústicas ou po
lidas, revestimentos que dispensam pintura; pintura a lítex,
resinas	 similar.	 .	 .
Acabamento interno: revestimentos com massa corrida, azule-
jos, lambris de madeira, laminados plísticos; pisos cerômi-
cos de primeira qualidade, laminados, granilite, carpete
forres especiais; pintura a . lítex, resinas ou similar.
Circulação:saguões aoplos; . COrreddreS de circulação e csca
das largos; elevadores amplos e/ou escadas rolantes; eleva-
dor para carga.,
Indtalacdes sanitírias: banheiros privativos ou de uso co-
mum; louças e metais de boa qualidade.
Dependôncias acesslifas: existincia de garagens ou vagas pa
ra estacionamento; eventual eiittencia de plataformas: para
carga ou descarga.
Instalações especiais: instalações para equipamentos de. ar
condicionado central, de comúnicação interna e de segurança'
contra roubo.

PADRÃO D
IRES OU MAIS PAVIMENTOS

Arquitetura: projeto de 'estilo inovador, caixilhos de alumi
hio; vidros temperados; pd direito até. 5 moo terra°.
Estrutura-de-concreto armado, revestido ou aparente:
Acabamento externo: revestimentos condicionados pela arqui-
tetura, formando conjunto harmônico com a mesma; pedras po-
lidas, painéis decorativos lisos ou em relevo, revestimen -
tos que dispensam pintura; pintura a lítex, resinas ot:
lar.
Acabamento interno: . requintado, normalmente com projeto es-
pecifico de arquitetara interna; eventual ocorréncia de jar'
dins, mezaninos, espelhos (1 -ígim; emprego dé materiais no-
bres: massa corrida, madeiras de lei, metais, pedras poli -
das (no revestimento c/ou piso); P'faci romano, corpete;, for-
ros especiais; pinturas espaeiais. ' %.
Circulação: saguões amplos;corredorei do circulação e caca
das largos; elevadores rõpidés e .amplos, eventualmente pana
rimicos, e/ou escadas rolantes; elevador para carga.
Instalações sanitírias: banheiros privativos ou de uso co-
mum; louças o metais de boa qualidade..
Dependéncias acessõrias: existéncia de garagens Ou 	 vagas
para estacionamento; eventual existéncia do plataformas pa,

•ra carga ou descarga.
Ir talações especiais: instalações para equipamentos dc ar
c..- icionado central; de'cosunicatão interna c de Seguran-
ça Contra roubo e incendi° ,(Çsprinklers").

TIPO'S	 • •	 PADROES.

BUIRNWO/TIEUEIRO A II -

OFICINA	 "	 . A II C -

POSro re suencb	 .	 .. -	 • O •	 C O ,..

ARMAZEM/DEPOSITO - B C D'

INDOSTRIA 	 . C D E

PADRÃO A
UH PAVIMENTO	 •
14 direito ate 4 a.
Vias atí 5 m. '.
Arquitetnra:.sem preocupação arquitetõnica; fechamento late-
ral de atí 50% em alvenaria do tijolos ou blocos; normalmen
to Sem eiquadriaN; cobertura com telhas de barro ou de fl..

v/

brocimento de qualidade inferior 	 . •
Estrutura de madeira, event ai mento tom pilaras cla alvena -
ria ou concreto; cobertura a oiada sobro estrutura simples
de madeira.
Revestimentos: acabamento rilskico; normalmente com autincia

'do revestimentos; piso em terra batida ou sidples Cimentado;
sem' forro.	 .	 .	 .	 •
Instalaçõrs hidríulicás, sanitírias e elítricas: mínimas.

-•
PADRÃO 13.
UM PAVIMENTO

Pd-direito at6 6 si..
Víos aií 10 m.	 .
Arquite tura: . sempreocupação arquitetõnica; fechamento late
rol em alvenaria de tijolos ou blocos; esquadrias de nadei
ra ou forro, Simples •e reduzidas; cobertura com telhas

,. de
barro ou de fibrocimento..
Estrutura de pequéno porte, de alvenaria, eventualmente com
pilares e vigas de concreto armado ou aço; cobertura apoia

da sobre estrutura do madeira (tesouras).
Revestimentos: paredes rebocadas; . pisos . de concreto simples
ou 'cimentados; sem forro; pintura a cal.
Instalaçõas hidríulicas, sanitdrias e elítricas: do qualida
de inferior., simples e reduzidas.
Outras dependõncias: . eventualmentei com escritõrio de peque
nas dimensões.

PADRÃO C.	 .
ATE DOIS PAVIMENTOS	 .
Pá direito ate 6 a.
Vãos st6 10"a.
Arquitetara: projeto simples; fechamento fateral. ,em 'alvena
ria de tijolos.. blocos ou fibrocimento; esquadrias de nadei
ra ou ferro; normalmente com cobertura.de telhas de fibroci
mente ou de barro.	 •
Estrutura visível (elementos estruturais . identificíveis),
normalmente de portd mídio, de concreto aviado ou metílica;
estrutura de cobelturà • constitulda por treliçai simples do

• •madeira ou motílicas.	 .	 ;
Revestimentos: parede reb cadas; pisos simples mu ' modula
dos do concreto, cimentados ut cerimicos; presença parcial
dá forro; pintura a cal ou ítex.
Instalações hidríulicas., san'tírias e elítricas de qualida
Cle.aídia, adequadas ís necessidades mínimas; sanitírios com
poucas - p	 .m4as. .	 .
Outras dependéncias: pequenas divisões para 	 escritórios;
eventualmente com . reeitírio e vestiírio.
Instalações gerais: tida das seguintes: casa do força, insta
iações hidrdulicas para combato a incèndio, elevador para
carga.	 .....
Instalações especiais (somente para industrias): atí duas

das seguintes: reservatõrio enterrado ou semi-enterrado. .re•
scrvat6rie elevado, estrutura para ponte.rolante„.fundações
especiais pari míquinas, tubulações para vapor, ar comprimi
do, gís; instalações frigoríficas.. 	 .	 .
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Lei n9 11.457, de 27 de dezembro de 1993

LEI N9 11.457 , DE 27. DE DEZEMBRO DE 1993

Altera a legislação relativa ao Imposto
Predial e Territorial Urbano e As Taxas
de Limpeza Pública, de Conservação de Vias
e Logradouros Públicos e A Taxa de Comba-
te a Sinistros, e dá outras providencias.

PAULO MALUF; Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessao de 24 de de
zembro de 1993, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 19 - O "caput" do artigo 87 da Lei
n9 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com a redação que
lhe foi dada pelas Leis n9 10.394, de 20 de novembro de
1987, n9 10.921, de 30 de dezembro de 1990, e n9 11.152,
de 30 de dezembro de 1991, mantido o parágrafo único, pas
saa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 87 - A taxa calcula-se:
I - Tratando-se de prédio, em função de

sua localização, área construída e utilização, na seguin
te conformidade:

a) no caso de imóvel utilizado exclusiva
ou predominantemente como residência:

Subdivisão da Zona	 Valor Anual por m2
Urbana	 Construido (% da UFM)

la.	 2,70

Valor Anual por m2
Construido (9 da UFM)

11,34-
5,76
3,06

II - Tratando-se de terreno, em função de
sua localização e área, na seguinte conformidade:

Subdivisão da Zona	 Valor Anual por m2
Urbana-	 de terreno (I da UFM)

ia.	 1,62
•	 2a.	 .	 0,90

além da 2a.	 -0,36."
Art. 29 - O artigo 29 da Lei n9 8.822, de

24 de-novembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 29 - A taxa não incide sobre a uti-
lização dos serviços relativamente a prédios de uso exclu
siva ou predominantemente residencial."

Art. 39 - Ficam isentos do Imposto Predial
e das Taxas de Conservação de Vias e Logradouros AMWIcos,
de Limpeza Pública e de Combate a Sinistros, no exercício
de 1994, os imóveis construidos, utilizados .èxclusiva ou

predominantemente como residéncia, cujo valor venal, para
o exercício, seja igual ou inferior a 635 Unidades de Va-
lor Fiscal do Município de São Paulo - UFM.

Art. 49 - Ficam isentos do Imposto Pre-
dial, no exercício de 1994, os imóveis construidos de uso
não residencial de valor venal igual ou inferior a 445 Uni
dadas de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM.

Art. 59 - Ficam concedidos, para o exerci
cio de 1994, descontos sobre o valor venal do imóvel, ni
seguinte conformidade:

I - Para os imóveis construidos, utiliza-
dos exclusiva ou predominantemente como residência, cujo
valor venal, para o exercício, seja superior a 635 e infe
ricra2.300 Unidades de Valor Fiscal do Município de SAZ
Paulo - UFM: desconto de 400 Unidades de Valor Fiscal do
Município de São Paulo - UFM;

II - Para os Imóveis" Construidos de uso
_não residencial, cujo valor venal, para.o exercício, seja
superior a 445 e inferior a 800 Unidades de Valor Fiscal
do município de São Paulo - UFM: desconto de 280 Unidades
de Valor Fiscal do Município de São Paulo - UFM.

2a.	 1,26
alam da 2a.	 0,90

2a.
além da 2a.

b) demais casos:
Subdivisão da Zona

Urbana
la.
2a.

além da 2a.

DOM de 28 de dezembro de 1993

I"; 3 nn r

Art. 69 - O inciso I dos artigos 20 e 40
da Lei n9 6.989, de 29 de dezembro de 1966, na rmlingo que
lhes foi conferida pela Lei n9 10.805, de 27 de dezembro
de 1989, e n9 11.152, de 30 de dezembro de 1991, mantidos
seus demais incisos e parágrafos, passa a vigorar com a
seguinte redação:

.	 "1 -.multa equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor do imposto devido;".

Art. 79 - Ficam atualizados, na forma do
Anexo I integrante desta lei, os valores unitários de me-
tro quadrado de construção constantes da Tabela VI, que
Integra a Lei n9 10.235, de 16 de dezembro de 1986, com a
redação que lhe foi conferida pela Lei n9 11.152, de 30de
dezembro de 1991, e aprovados os valores unitários da me-
tro quadrado de terreno, contidos na Listagem de Valores
constantes do Anexo II, desta lei, a serem considerados
para o lançamento dos Impostos Predial e Territorial Urbe
no, relativo ao exercício de 1994, na forma prevista na
legislação especifica.

Parágrafo único - Os valores unitários de
metro quadrado de construção e de terreno, aprovados nes-
te artigo, referem-se a 19 de setembro de 1993 e, para os
fins desta lei, serão monetariamente atualizados pelo ín-
dice de variação da Unidade de Valor Fiscal do Município
de São Paulo - UFM, ocorrida entre o dia 19 de setembro
de 1993 e o dia 19 de janeiro de 1994.

Art. 89 - Revogadas as disposições em con
trArio, em especial . o parágrafo 39 do artigo 59 da Lei no
11.152, de 30 de dezembro de 1991, esta lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, produzindo efeitos a par-
tir de 19 de janeiro de 1994.

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SÃO PAULO, aos 27 de dezembro
de 1993, 4409 da fundação de São Paulo;
PAULO MALUF, PREFEITO
CORNELIO VIEIRA DE MORAIS JUNIOR, Secretário dos Negócios
Jurídicos
CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, SecretáriodasFinanças
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 27 de
dezembro de 1993.
EDEVALOO ALVES DA SILVA, Secretário do Governo Municipal

.++ o Anexo II •atei publicado em suplemento - Planta Ge-
nérica de Valores para 1994 (vide edital de Finençae)

ANEXO I DA LEI N9 11.457, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1993

. _ TABELA VI

TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO
VALOR UNITÁRIO DE METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO

	

TIPO-PADRÃO ,	VALOR-CR$	 TIPO-PADRÃO

'1-A	 8.670,00	 4-A
1-8	 11.730,00	 4-8
1-C	 .	 15.606,00	 4-C
1-D	 22n.950,00	 - 4-D
1-E	 30.600,00
2-A	 9.180,00	 5-A
2-8	 12.240,00	 5-3
2-C	 18.360,00	 5-C
2-0	 27.540,00	 5-D
2-E	 37.536,00	 5-E
3-A	 .	 8.160,00	 6-A
3-B	 11.220,00	 6-3	 .
3-C	 16.524,00	 •	 6-C
3-D	 23.460,00	 6-D

r

VALOR-CR$

12.546,00
17.544,00
26.010,00
38.760,00

9.690,00
12.750,00
16.830,00
24.990,00
37.740,00
8.568,00
12.240,00
18.870,00
29.580,00
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São Paulo, 24 de setembro de 1996.

Oficio SF n° 308/96
: q•

/	 et'	 !

Senhor Prefeito

Submetemos à • superior apreciação de Vossa

Excelência minuta de projeto de lei alterando a legislação relativa aos Impostos 	 I

Predial e Territorial Urbano e às Taxas de Conservação de Vias 'e Logradouros

Públicos, de Limpeza Pública e de Combate a Sinistros, cujas razões" estão "‘ '

consubstanciadas na minuta de "Exposição de Motivos" que acompanha ' a proposta." •

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência

nossos protestos de elevada consideração e respeito.

	

JOSÉ • .1.1:tu I	 s
	Secr, 'rer r	 cas

Excelentíssimo Senhor
Doutor PAULO MALUF
DD. Prefeito do Município de São Paulo
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