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A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° - Ficam isentos do Imposto
Predial Urbano e das Taxas de Conservação de Vias e
Logradouros Públicos e de Limpeza Pública, no exercício
de 1997, os imóveis construídos, utilizados exclusiva ou
predominantemente como residência, com área construída
de até 90 m2 (noventa metros quadrados) e padrões A, B
ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235,
de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor venal, em 1° de
janeiro de 1997, seja igual ou inferior a 21.720 (vinte e um
mil, setecentas e vinte) Unidades Fiscais de Referência -
UFI R.

Art. 2° - Para fins de lançamento do
Imposto Predial, fica concedido, para o exercício de 1997,
desconto de 21.720 ( vinte e 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 90 m2 (noventa metros quadrados), de padrões A, B
ou C, dos tipos 1 ou 2 da Tabela V, anexa à Lei n° 10.235,
de 16 de dezembro de 1986, e cujo valor venal, em 1° de
janeiro de 1997, seja superior a 21.720 (vinte e um mil e
setecentas e vinte) Unidades Fiscais de Referência - UFIR
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Altera a legislação relativa aos Impostos
Predial e Territorial Urbano e as taxas de
i peza Pública, de Conservação de Vias
e ogradouros Públicos e de Combate a
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e inferior a 120.670 (cento e vinte mil, seiscentas e setenta)
Unidades Fiscais de Referência - UFIR

Art.3° - O inciso I dos artigos 20 e 40 da
Lei n° 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com a redação
que lhe foi conferida pela Lei n° 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 2% (dois por
cento) do valor do imposto devido;"

Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1° de janeiro de 1997.

Sala das Sessões, em de 	 de 1996
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JUSTIFICATIVA

O presente substitutivo se justifica pela
necessidade de se adequar a legislação municipal, no que
tange às multas por inadimplência, a lei federal n° 9298 de

•	 01108/96, que a fixa em 2,0%.
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PARECER CONJUNTO DAS COMISSeSES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO E JUS-

TIÇA; POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE E FINAN —

ÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 777/96,

DE AUTORIA DO EXECUTIVO, QUE TRATA DO I.P.T.U.

A mataria vem bem embasada e encontra amparo no artigo 13, inci

so III da Lei Orgânica do Município.

Pela Legalidade.

Quanto ao mérito, a propositura apresentada adequa o valor da

aliquota de multa por mora a 2%, conforme preve recente lei federal.

Assim, somos favoreveis ao Substitutivo apresentado.

Quanto ao aspecto financeiro, nada temos a opor.

Sala-das Sessões, em

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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