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Altera a legislação relativa ao
Imposto Predial e Territorial Urbano
e às Taxas de Limpeza Pública, de
Conservação de Vias e
Logradouros Públicos.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECR ET A:

Art. 1°. Ficam isentos do Imposto Predial e das Taxas de Conservação de Vias e
Logradouros Públicos, de Limpeza Pública e de Combate a Sinistros, no exercício de 1997, os
imóveis construídos, utilizados exclusiva ou predominantemente como residência, cujo valor venal,
para o exercício, seja igual ou inferior a 30.000 Unidades Fiscais de Referência - UFIR.

Art. 20. Fica concedido, para o exercício de 1997, para os imóveis construídos, utilizados
exclusiva ou predominantemente como residência, cujo valor venal, para o exercício, seja superior
a 30.000 e inferior a 130.000 Unidades Fiscais de referência - UFIR : desconto de 30.000 Unidades
Fiscais de Referência - UFIR;

Art. 3°. Os artigos 7°. e 25 da Lei n°. 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com redação que
lhes foi conferida pelas Leis n°.10.394, de 20 de novembro de 1987, 10.805, de 27 de dezembro de
1989, e 10.921, de 30 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7°. - O imposto calcula-se sobre o valor venal do imóvel a razão de:
I - tratando-se de imóvel utilizado exclusiva ou predominantemente como residência:

Classes de VVI (em UFIR) Aliquotas (°/0)
até 30.000 (isento)
de 30.001 a 66.500 0,40
de 66.501 a 219.000 0,60
de 219.001 a 714.000 0,80
acima de 714.001 1,00

II - Nos demais casos

Classes de VVI (em UFIR) Aliquotas (°/0)
até 20.000 0,30
de 20.001 a 47.500 0,40
de 47.501 a 190.500 0,60
de 190.501 a 476.000 0,80
acima de 476.001 1,00
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§ 1°. O imposto é calculado sobre a porção do valor venal do imóvel compreen2titfa
cada uma das faixas estabelecidas em Unidades Fiscais de Referência - UFIR, mediant
aplicação da alíquota correspondente.

§ 2°. O valor do imposto é determinado pela soma dos valores apurados na conformidade
deste artigo.

"Art. 25 - O imposto calcula-se sobre o valor venal do imóvel,. à razão de:

Classes de VVI (em UFIR) Aliquotas (%)
até 15.000 0,40
de 15.001 a 47.500 0,60
de 47.501 a 238.000 0,80
acima de 238.001 1,00

Art. 4°. O inciso I dos artigos 20 e 40 da Lei n°. 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com as
alterações introduzidas pela Lei n°.11.457, de 27 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a
seguinte com a seguinte redação :

"I - multa diária equivalente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor do imposto
devido, até o limite de 10% (dez por cento)."

Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor em 1°. de janeiro de 1997

Sala das Sessões
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JUSTIFICATIVA

O Substitutivo que apresentamos tem como objetivo alcançar maior
justiça fiscal, instituindo a progressividade das alíquotas.

A instituição de alíquotas progressivas de 0,3 % a 2,0 %, permite
ampliar a faixa de isenção, distribuir de forma mais justa a carga tributária,
fazendo recair sobre os imóveis de maior valor um imposto mais pesado; sem
prejuízo da receita.

Retiramos os critérios, propostos pelo Executivo, que condicionam
isenção e descontos a determinadas características do imóvel, como padrão e
área de construção (fatores que já são considerados para a determinação do
valor venal); restabelecendo o patamar de isenção utilizado em 94.

Estabelecemos para os pagamentos em atraso uma multa de 0,33%,
mais coerente com o período de estabilidade econômica que atravessamos;
não encontramos justificativa para um a multa de 10% proposta pelo
Executivo.

Concluindo, as medidas propostas procuram dar a este Projeto de Lei
um caráter de maior justiça social.
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