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Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa Excelencia, 
para a apreciapao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de Lei que dispoe sobre:
“ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI N° 1.419, DE 1° DE 
DEZEMBRO DE 2010, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A presente propositura objetiva a autorizagao dessa Casa de 
Leis, para que o Executive Municipal proceda alteragao na Lei n° 1.419, de 1° de 
fevereiro de 2010, com a inclusao de contribuintes que sao cadastrados no Beneficio 
Assistencial (BPC/LOAS), bem como que possa regulamentar por Decreto o prazo 
para sua concessao.

Observamos que a Lei n° 1.419, de 1° de fevereiro de 2010, 
atualmente em vigencia, dispoe sobre a isengao de IPTU incidente sobre imovel 
de aposentados e pensionistas viuvos (as), ou de contribuintes portadores ou 
que tenham como dependente algum deficiente fisico, mental ou portadores de 
doengas graves, residentes no Municipio de Cajamar.

Todavia, apos mais de uma decada de vigencia desta Lei, alguns 
pontos precisam ser reparados, ou seja:

Inclusao daqueles que recebem o Beneficio Assistencial (BPC/LOAS)a)

A inclusao daqueles que recebem o Beneficio Assistencial 
(BPC/LOAS) na Lei de isengao seria corrigir um erro historico.

Os beneficiaries do BPC/LOAS sao um publico totalmente 
vulneravel, que recebem um salario minimo mensal, sem direito ao 13° salario.

Assim considerando que a Lei preve a isengao para 
aposentados que recebem ate quatro salaries minimos vigentes, nao ha razao pela 
nao inclusao dos beneficiaries do BPC/LOAS na referida Lei de isengao do IPTU.
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b) A Flexibilizacao do penodo de solicitacao ao beneficio

Outra medida que necessita de adequagao e a flexibilizagao do
penodo de solicitagao ao beneficio.

A Lei n° 1.419, de 1° de fevereiro de 2010, em seu art. 2°, limita o 
periodo aos meses de Janeiro e fevereiro.

Sendo estabelecido que esse periodo ficaria ao criterio da 
Administragao Publica, a programagao da isengao podera ocorrer de acordo com as 
necessidades de cada exercicio fiscal.

c) Inclusao da isencao da Taxa de Servico de Coleta, Remocao, Transporte
e Destinacao Final de Lixo ou Residuos - TSLR na Lei n° 1.419/2010

Com a instituigao da TSLR no Municipio, popularmente 
conhecida como Taxa de Lixo, e justo que os beneficiarios da Lei n° 1.419/2010 
tambem sejam beneficiados pela isengao desta Taxa, pois a grande maioria nao 
possui uma situagao financeira estavel, em virtude dos pequenos valores recebidos 
em seus proventos e pensoes.

d) A regularizacao do procedimento de forma eletronica

A validagao da solicitagao da forma eletronica e de fundamental
importancia.

Primeiro porque adequa o Municipio as praticas modernas de 
procedimentos e solicitagoes (vide langamento do IPVA, declaragao de Imposto de 
Renda, inscrigao no Auxilio Emergencial etc.)

Segundo porque tambem adequa o Municipio as normas 
sanitarias vigentes, que recomendam a redugao de procedimentos presenciais, a fim 
de reduzir as possibilidades de aglomeragao de pessoas.

e) Simplificacao do procedimento para aqueles que realizaram o pedido
anteriormente

Por derradeiro, observamos, que o Projeto de Lei preve a 
simplificagao do procedimento para aqueles que realizaram o pedido de isengao em 
anos anteriores, em consonancia com as medidas de desburocratizagao da 
Administragao Publica.
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Essa medida e de fundamental importancia tanto para a 
Administrapao Publica quanto para os beneficiarios, que conseguirao realizar o 
pedido de forma mais facil e agil.

Diante do exposto, face a importancia da materia, solicitamos a 
Vossa Excelencia e aos Nobres Vereadores, que deliberem sobre o projeto em tela, 
em regime de urgencia, nos exatos termos do art. 66 da Lei Organica do Municipio de 
Cajamar.

For fim, em cumprimento as determinapoes legais contidas na Lei 
Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em especial 
seu art. 14, incisos I e II, segue “Relatorio de Estudo de Adequapao Orpamentaria 
Financeira” e “Declarapao” do ordenador da Secretaria Municipal da Fazenda.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atenpao desse 
Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa Excelencia e 
Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta considerapao.

Atenciosamente.

ANIL BARBOSA MACHADO 
efeito Municipal/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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“ALTERA E ACRESCENTA 
DISPOSITIVOS NA LEI N° 1.419, 
DE 1° DE DEZEMBRO DE 2010, E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

Art. 1° Fica alterada a reda?ao da ementa, do art. 1°, do caput do art. 2° e 
seu inciso VI, todos da Lei n° 1.419, de 1° de dezembro de 2010, passando a vigorar da 
seguinte forma:

“DISPOE SOBRE A ISENQAO DO IPTU E DA TAXA DE SERVIQO DE 
COLETA, REMOQAO, TRANSPORTE E DESTINAQAO FINAL DE 
UXO OU RESIDUOS - TSLR INCIDENTE SOBRE IMOVEL DE 
APOSENTADOS OU PENSIONISTAS VIUVOS(AS), OU DAQUELES 
QUE RECEBEM O BENEFICIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS) E DE 
PESSOAS COM DEFICIENCIA OU DOENQA GRAVE, OU COM 
DEPENDENTE NESSA CONDIQAO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE 
CAJAMAR, EDA OUTRAS PROVIDENCIAS.”

‘Art. 1° Fica o Poder Executive autorizado a conceder isengao do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da 
Taxa de Servigo de coleta, remogao, transporte e destinagao final de 
Lixo ou Residuos (TSLR) incidentes sobre imovel de aposentados ou 
pensionistas viuvos(as), ou daqueles que recebem o Beneficio 
Assistencial (BPC/LOAS) e de pessoas com deficiencia ou doenga 
grave, ou com dependente nessa condigao, residentes no Municipio de 
Cajamar. ”

“Art. 2° A isengao prevista no artigo anterior podera ser concedida 
desde que o contribuinte do imovel apresente requerimento perante a 
Prefeitura Municipal de Cajamar em periodo a ser estabelecido pelo 
Chefe do Executivo em Decreto, comprovando que:

VI - seja aposentado ou pensionista viuvo(a), ou que receba o Beneficio 
Assistencial (BPC/LOAS), ou que possua atestada deficiencia ou 
doenga grave, ou dependente nesta condigao;”

Art. 2° Ficam acrescidos o § 4° e § 5° ao art. 3° da Lei n° 1.419, de 1° de 
dezembro de 2010, com as seguintes redagoes:

“Art. 3°.....................

“§ 4° O requerimento de isengao podera ser realizado de forma digital, 
em ferramenta a ser disponibilizada pela Prefeitura de Cajamar.
§ 5° Para aqueles que tiveram o pedido deferido no exercicio anterior e 
declararem mantidas as condigdes atinentes a isengao, a renovagao 
podera ocorrer por meio de requerimento simplificado, a ser 
estabelecido em Decreto. ”



$6 yHunicipio $e @ajamarilei ura
ESTADO DE SAO PAULO

Projeto de Lei n° /2022-fls. 02

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor a partir de sua publicagao.

Paragrafo unico. As disposigoes contidas no § 5°, acrescido por esta Lei ao 
art. 3°, da Lei n° 1.419, de 1° de dezembro de 2010, passarao a vigorar a partir do 
exercicio de 2023. A /

Prefeitura do Municipto deC argo de 2022.imar,

/

DANILO •SA MACHADO 
Pr6feHo Municipal

\


