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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 002/2021, DE 14 DE MAIO DE 2021.
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Dispõe sobre alteração do Código Tributário Municipal,
Lei 362/93 de 23 de dezembro de 1993 e dá outras
providências.

'\

O VEREADO R DANIEL GONÇALVES MENDES APRESENTA À CÂMARA
MUNICIPAL PE TAPIRATIBA, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ANÁLISE E
VOT AÇÃO, O SEGUINTE PROJETO DE LEI:
Art. 10 O Parágrafo 1° do Artigo 84 do Código Tributário Municipal - Lei 362/93 e alterações
posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Par. lO-Prevalecerá o valor venal do imóvel, utilizado para fins de IPTU, quando o valor
referido no "caput" for inferior. "
Art.2° Ficam revogados os Parágrafos 2° e 3° do Artigo 84 do Código Tributário Municipal- Lei
362/93 e alterações posteriores.
Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Dr. João Bravo Caldeira", 14 de maio de 2021.
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JUSTIFICATIVAS
Excelentíssimos Senhores(as) Vereadores(as).
Tenho a honra de submeter o presente projeto que "dispõe sobre alteração do Código Tributário Municipal,
Lei 362/93 de 23 de dezembro de 1993 e dá outras providências" à apreciação do Soberano Plenário desta
Casa de Leis pela seguinte justificativa:

o projeto

em questão visa adequar a nossa legislação tributária ao CTN - Código Tributário Nacional- bem
como ao entendimento majoritário e pacífico na doutrina e jurisprudência, consequentemente favorecerá o
contribuinte tapiratibense que por muito tempo vem arcando com impostos a maior tanto no ITBI - imposto
sobre transmissão de bens imóveis inter vivos, quanto no ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, visto que o Governo do Estado vinculou a apuração da
base de cálculo do imposto municipal ao estadual. Explico:

o Código

Tributário Municipal infere em seu art. 84 §§ 1° e 2°, como base de cálculo para ITBI, o valor da
transmissão ou cessão e, caso este seja inferior, prevalece o valor venal do imóvel apurado por comissão
de avaliação composta por servidores, e não o valor venal utilizado para fins de cobrança de IPTU,
provocando uma supervalorização no valor venal dos imóveis do município quando se trata de ITBI.
A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, decretou que a base de cálculo para fins de cobrança do ITCMD
será o valor venal apurado pelo município para fins de ITBI, ou seja, também adotou a citada avaliação
c?m? ba~e de cálculo por ser maior que o valor apurado para cobrança do IPTU, aumentando
significativamente o valor do imposto na transmissão "causa mortis" e doação de bens imóveis do
município.
Ocorr~ .que, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
~ep~~ltl~aS (IRDR) n? 2243516-62.2017.8.26.0000, consolidou o entendimento no sentido de que a base
alor cu o ~ara fins de cobrança de ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel sendo este
va or auferido para fins de cobrança do IPTU ou o vai d I.
_
'
o mesmo
totalmente ilegal a instituição de valores dife~entes pa~: c:b~a~çn:~:o: prevatlecen~doo que for maio~, sendo
impos os reterente ao mesmo Imóvel.
Pelos motivos expostos apresento aos Nobres Edis o roieto em
aprovação, aproveitando a oportunidade para reitera; ~t d qu.estalo,pu~ando e confiando na unânime
vo os a mais a ta estima e apreço.

Sala das Sessões "Dr. João Bravo Caldeira", 14 de maio de 2021.
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