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EMENDA A LEI ORGÂNICA N° 67/2007 

le 03 de maio de 2007
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Altera a redação dos §§ Ioe 2odo artigo 198, da Lei 
Orgânica do Município, acresce um § 4o ao mesmo 
artigo e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA:

Art. 1°. Fica alterada a redação dos §§ Io e 2o do artigo 198, da Lei Orgânica do 
Município, que passa a ser a seguinte;

"Art. 198. ...

§ r. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o inciso II, 
§ 4o, do artigo 182, da Constiti4Íção Federal, o imposto previsto no inciso / 
deste artigo poderá:

I ser progre.ssivo em razão do valor do imóvel; e
II ler alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o uso do 
imóvel.

§ 2o. O proprietário de um único imóvel no Município, que estiver isento do 
pagamento do imposto de renda de pessoa física, também está isento do 
pagamento do imposto predial e territorial urbano, desde que o imóvel 
atenda as .seguintes condições:

I uso exclusivo pura fins residenciais;
II não ter destinação à locação, cessão, comodato e arrendamento;
III observe as normas de posturas municipais, edificação e uso e 
ocupação do solo;
IV não apresente débitos perante o Município;
V possua a!estado de habilabilidade; e

VI enquadre-se no Padrão Rústico, Econômico ou Simples.

Art. 2o. I:ica o aiiigo 198 da Lei Orgânica do Município acre.scido de um § 4o, 
com a redução abaixo, ficando renumerados seus atuais §§ 4o, 5o e 6°, respectivamente para 
§§ 5o, 6o e 7o:
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“Art. 198....

§ 4o. A fim de preservar-lhe a compatibilidade com os valores de mercado, 
a periodicidade para edição de nova Planta Genérica de Valores 
Imobiliários, base de cálculo, do imposto previsto no inciso I, deste artigo, 
será de 4 (quatro) anos, devendo ocorrer no Io (primeiro) ano do mandato 
do Prefeito, nos termos do artigo 86 desta Lei Orgânica.

Art. 3o. Esta Emenda à Lei Orgânica do Municipio entra em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Plenário "Mário Scholz", 03 de maio de 2007.
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presidente

Alexandre da Farmácia 

1° Vice-Presidente
Lino Bispo

2o Vice-Presidente

Luiz M(ita 

1° Secretário
Robertinho Padaria 

2° Secretário

Registrada e publicada nâ'nSecretaria dâ Câmara Municipal de São José dos 

Campos, aos três dias do mês de maio do ano da dois mil e áete.
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