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TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANçA5, 0RçAMENT0, 

EDUCAçAO, SAUDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 	I  

Projeto de Lei Complementar n° 001/2020 - EXECUTIVO 

EMENTA: "DISPOE SOME AS REORAS GERAIS E 
ESPECIFICAS PARA 0 PARCELAMENTO, 
EDIFIcAçOEs OU uTILIzAçAo COMPTJLSORIA DE 
IMOVEIS URBANOS, BEM COMO APROVA A 
PLANTA GENERICA E FIXA VALORES, DO M2  DE 
TERRENOS F DAS CONSTRUC)ES NO MUNICIPIO 
DE JAItDINOPOLIS F DA OUTRAS PROVJDENCIAS" 

A Cornissao Permanente de Finanças, Orçamento, Educaçao, SaOde, Meio Ambiente, Esporte 

Cultura, reunida na forma regimental, corn base nos artigos 71 e paragrafo 4 0  do artigo 77 do 

Regimento internd, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria do Chefe do Executivo, 

protoco!ado na Casa Legislativa no dial4/1 1/2020 (terça-feira) corn pedido de sessâo extraordinária 

por forca do ofIcio no 294/2020; no dia 27/11/20, as 1 2h1 3, através do ofIcio n° 298/2020 o Sr. 

Prefeito Mupicip'al pediu a restituição do projeto para revisão e adequaçäo na matéria; e, na mesma 

data'retro as 13h09 Øor meio dq ofIcio n° 299/2020 pedlu que fosse desconsiderado o teor do ofIcio 

no 298/20,20, riantendo-se a tramitação regular do projeto. A matéria foi enviada para parecer. 

A rnatéria trata do imposto predial, sendo que o calculo será a razão de 1,00% sobre o valor 

venal do irnóvel predial (art. 11), trata das isençöes no art. 22; do IPTU social no artigo 23 e seguintes. 

Trata do imposto territorial urbano, sendo a base de cAlculo a 3,00% sobre o valor venal (art. 34); 0 

artigo 46 apresenta a reclassificação das areas de planta genérica e valor fixados no Anexo I. No 

tocante a arrecadaçäo o pagamento pode ser feito em ate 10 parcelas (art. 77); trata do imposto 

progressivo no artigo 89; no artigo 94 está a forma de desconto dos valores totals apurados e no 

artigo 95, anualrnénte poderá ser atualizado ate o lirnite da inflação e artigo 96. 

Assirn, a cornissâo entende que o projeto de lei complementar no 001/2020, do Executivo, 

estã apto para ser apreciadopelo Plenário, devendo a oportuniclade e conveniència ser analisado por 

cada Vereador.  

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

iardinópolis, 04 de dezembro de 2020. 
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