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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 
 

PARECER N.º 8.930 – A/J 
(ref.: tributos) 
Proc. n.º 17195/2017 
PL n.º 489/2017 
Ver. Marcão da Academia 
Emenda 

 
 
“Autoriza o desconto do Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana aos 
imóveis residenciais que adotem medidas de 
manutenção e a recuperação da calçada que 
estimulem a proteção dos pedestres, e dá outras 
providências.” 

 
    

   Trata-se de emenda apresentada pelo Vereador Marcão da Academia ao 
projeto de lei de sua autoria que visa conceder isenção de 2% no Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU aos proprietários de imóveis residenciais que adotarem medidas 
de manutenção e recuperação das calçadas. 

   A emenda apresentada, conforme se nota, modifica a redação da ementa e 
dos artigos 1º e 2º para ampliar o rol das medidas que poderão ser tomadas pelos 
particulares que ensejarão a concessão de isenção parcial ao Imposto Predial e Territorial 
Urbano, mantendo-se, portanto, o texto original e consequentemente as conclusões exaradas 
no parecer nº 7.488 – A/J, especialmente no que toca ao instrumento jurídico que foi 
utilizado para tratar da matéria, que não atende o disposto no art. 69, inciso I, da Lei 
Orgânica do Município, e a observância da normas sobre responsabilidade fiscal 
que estão contidas Lei Complementar nº  101, de 04 de maio de 2001. 
 
   Não obstante, a emenda proposta não corrigiu as impropriedades atinentes à 
técnica legislativa, uma vez que a concessão de isenção fiscal não se trata de medida apenas 
autorizativa, conforme indicado na ementa, devendo o assunto ser tratado em lei específica, 
consoante o disposto no art. 150, §6º, da Constituição Federal.  
 
   O art. 1º não indicou o âmbito de aplicação da norma, ou seja, o Município 
de São José dos Campos.  
 
   Ademais, como a matéria foi veiculada em projeto de lei ordinária, deverá ser 
revista a menção a Lei Complementar no parágrafo único do art. 2º e no art. 5º. 
 
   Por fim, a justificação apresentada à emenda não elenca as razões pelas quais 
estão sendo ampliadas as hipóteses para a concessão do benefício que está previsto no art. 
2º. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390036003500390032003A00540052004100
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  Nestes termos, é de nosso entendimento que a emenda apresentada, tal como 
o projeto original, não reúne condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciada pelos 
nobres Vereadores desta Casa Legislativa. 

 

   É o parecer. 
 

 
   São José dos Campos, 1º de abril de 2020. 

 
 

 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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