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Senhor Presidente

Tem a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciapao dessa egregia Camara Municipal, o incluso Projeto de 
Lei Complementar, cuja ementa dispoe sobre: "ACRESCENTA DISPOSITIVO A LEI 
COMPLEMENTAR Ng 174, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, QUE TRATA DA PLANT A 
GENERICA DE VALORES PARA FINS FISCAIS".

A propositura que ora submetemos a analise, tem por objetivo 
acrescentar o art. 5°-B. na Lei Complementar n° 174, de 30 de setembro de 2019, 
que trata da Planta Generica de Valores, visando manter, como foi executado 
nos exerclcios de 2020, 2021 e 2022, o congelamento da revisao do IPTU de 
2023 e 2024, principalmente, em razao da crise financeira que atingiu inumeras 
familias Cajamarenses em decorrencia da pandemia do COVID-19.

Saliente-se que tal medida vem ao encontro, inclusive a
reinvindicapoes dessa Edilidade.

De acordo com a analise da Secretaria Municipal de Fazenda 
e Gestao Estrategica, a continuidade para os proximos dois exerclcios fiscais da 
politica de lanpamento do IPTU adotada nos ultimos tres anos, com a manutenpao 
dos valores aplicados aos imoveis com area ate 10.000m2, e adequada para a 
gestao orpamentaria do Municipio.

O Municipio obteve significativo aumento de sua receita nos 
ultimos tres anos, conforme pode ser observado no relatorio anexo, e tem a previsao 
de continuar com esse crescimento, tendo em vista a publicapao do indice provisorio 
do ICMS do ano de 2023, aumentando a participapao do Municipio de Cajamar de 
0,62743123% par 0,6971479%, ou seja, urn acrescimo superior a 11%.

Alias vale observar que, mesmo no periodo do auge da 
pandemia de Covid-19 (ano de 2020), e com o IPTU “congelado”, as receitas 
tributarias municipals cresceram, o que demonstra a eficiencia da Administrapao 
Municipal.

Nesse contexto destaca-se a importancia de entender a 
receita tributaria como urn todo, ou seja, o IPTU deve ser analisado em conjunto 
com o ISS e ITBI, as taxas municipais, bem como, o repasse da quota-parte do 
ICMS, que vem crescendo substancialmente no Municipio.



$6 ^/Hunicipio $e @ajamarellura
ESTADO DE SAO PAULO

MENSAGEM N° 020/2022 - FLS. 02

Com isso e possivel adotas medidas como a de manutengao 
dos valores do IPTU, sem violar as normas previstas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), respeitando a capacidade contributiva da 
populagao, que vem sofrendo com questoes como a pandemia do Coronavirus, a 
recessao da economia mundial, o desemprego, o aumento dos combustiveis, o 
crescimento da inflagao, etc.

Ate porque a corregao dos valores de IPTU para os imoveis 
acima de 10.000m2, somada ao acrescimo dos langamentos em decorrencia da 
individualizagao de novos loteamentos, fazem com que o langamento e a 
arrecadagao desse imposto venham crescendo anualmente.

Portanto, em razao das consequencias advindas do combate 
a pandemia do Coronavirus e situagoes adversas, inclusive climatica que afetou o 
pais, culminando no aumento do custo de vida e consequentemente atingindo a 
populagao mais desprovida de recursos financeiros, e que propomos a manutengao 
do congelamento da revisao do IPTU para os exercicios de 2023 e 2024.

A presente propositura, saliente-se, nao caracteriza renuncia 
fiscal, tendo em vista que o impacto do mesmo na receita tributaria nao 
comprometera o alcance das metas estabelecidas para arrecadagao, uma vez que 
nao ha uma renuncia efetiva, pois, o valor do imposto esta sendo preservado em 
face da atualizagao monetaria.

Nao se pode desconsiderar tambem, que a retragao na 
economia do pais vem afetando sobremaneira as finangas dos contribuintes, 
incluindo-se aqui os municipes de Cajamar, como acima mencionado, com reflexos 
inequivocos no pagamento dos tributes municipais.

Porfim, em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar Federal n° 101/2000), encaminhamos o “Relatorio de 
Estimativa de Impacto orgamentario Financeiro”, onde e declarado pela 
Secretaria Municipal de Fazenda e Gestao Estrategica que o congelamento ^ 
pretendido nao afetara as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orgamentarias.

Desta forma, constando com a costumeira colaboragao dessa 
Casa de Leis, para com os assuntos de real interesse publico, solicitamos a Vossa 
Excelencia e Nobre Edis que a materia seja apreciada em regime de urgencia, nos 
termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.
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Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Atenciosamente.
/] A

/

BOSA MACHADO
pal

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municlpio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ^ 9 DE 14 DE JULHO DE 2022.

“ACRESCENTA DISPOSITIVO A LEI 
COMPLEMENTAR N° 174, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2019, QUE TRATA DA 
PLANTA GENERICA DE VALORES 
PARA FINS FISCAIS”

Art. 1° A Lei Complementar n° 174, de 30 de setembro de 2019, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 5°-B. Para os exercicios fiscais de 2023 e 2024, o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) sera 
langado com o mesmo valor aplicado para cada imovel no ano 
anterior ao do vencimento do imposto.

§ 1° Nao se aplica o disposto no caput deste artigo ao imovel cuja 
area territorial seja superior a 10.000m2 (dez mil metros 
quadrados).

§ 2° No caso do imovel que sofreu alteragao cadastral no exercicio 
anterior ao do vencimento do IPTU, serao utilizados os criterios 
previstos no caput deste artigo, aplicados proporcionalmente a 
sua nova situagao, exceto na hipotese prevista no §1° deste 
artigo.

§ 3° Para o imovel cujo primeiro langamento ocorrera nos 
exercicios de 2023 e 2024, deverao ser utilizados para o calculo 
do IPTU do respectivo ano os valores de metro quadrado 
aplicados no ano anterior para a face de quadra e a edificagao 
correspondentes, exceto na hipotese prevista no §1° deste artigo”.

Art. 2° Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicapao.

Prefeitura do Municipio de Cajamar, 14 de julho de 2022.

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal



CAMARA rs/JUNSOPAt DE CAiAMAR
APROVADO ern^dispussao e vota^ao ur.ica 

( -x l/d&i.rli;rrVtt&sessao

efcllfelZ
Saulo Aiwer

) votos favoravei?- 
) votos contriirio^

com

em
ies



CAJAMAR
PREFEITURA

PODER EXECUTIVO

ESTUDO DE IMPACTO ORQAMENTARIA E FINANCEIRA 
Art. 14 da LC 101/2000 

EVENTO
Processo Administrative n° 9849/2022
InstrugSo e posteriores deliberagoes, com relagao ao langamento 
do IPTU dos exercicios fiscais de 2023 e 2024

Criagao
Expansaox
Aperfeigoamento

Vigencia das Despesas
Inicio Fim

Exercicio de 2023 Exercicio de 2024
Trata-se da manutengao dos valores do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial 
Urbana - IPTU para o exercicio de 2023 e 2024.
Os valores estimados para a reniincia nao trazem impactos na arrecadag§o, pois refere-se & 
manuteng§o de polltica institulda nos ultimos tr£s exercicios.
Estima-se renuncia fiscal no valor de R$ 2.900.000,00 para o exercicio de 2023 e R$ 
3.000.000,00 Para o exercicio de 2024.
Os calculos foram efetuados tomando como marco inicial o exercicio de 2023, nas projegoes 
para a corregao, considerou-se um reajuste conforme o fndice Nacional de Pregos ao 
Consumidor Amplo - IPCA (7,67%) para 2022, para 2023 (5,09%) e para 2024 (3,30%) em 
conformidade com relatdrio de expectativa de Mercado - Focus Banco central do Brasil de 8 
de julho de 2022.

IMPACTO ORQAMENTARIO / FINANCEIRO SOBRE AS METAS DE DESPESAS 
CONSIDERANDO O APERFEIQOAMENTO DAS AQOES DO MAGISTERIO

(A) (B) (C)ACRESCIMO ESTIMADO 
NAS DESPESAS

ANO ORQAMENTO 
DO MUNICIPIO % B/A

2023 2.900.000,00 738.716.400,00 0,392572847
2024 3.000.000,00 777.180.900,00 0,386010516

Medidas Compensatorias

O Municlpio obteve significative aumento de sua receita nos ultimos tres anos, conforme pode 
ser observado no relatbrio anexo fl. 06, e tern a previsao de continuar com esse crescimento, 
tendo em vista a publicagao do Indice provisorio do ICMS do ano de 2023, aumentando a 
participagSo do Municlpio de Cajamar de 0,62743123% para 0,6971479%, ou seja, um 
acr6scimo superior a 11%.

AJAMAR/SP, 14 de julho de 2022

MARCIO DE OUVfelRA
Departamento de Planejamento e Gestao Estrategica

ROSELI ENEDITO
Departamento de Gestao Financeira

MICHAEL CAMPOS CUNHA
Secretario Municipal da Fazenda e Gestao Estrategica


