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PROJETO DE LEI
lnstitui politica de transparencia na cobran?a
sobre a Propriedade Predial e Territorial urb
no Municipio de Jacarei.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREI, USANDO DAS

ATRIBul?OES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, FAZ
SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1°

Fica instituida polftica de transparencia na cobranga

do lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - lpTU - no Municipio de

Jacarei, com os seguintes objetivos:
I - instituir uma relagao de cunho cooperativo entre a
administraeao tributaria municipal e o cidadao;

11 - disponibilizar ao cidadao informae6es a respeito da

arrecadaeao oriunda do tributo;
Ill - permitir o conhecimento ptlblico das variaveis que

comp6em o valor do tributo, especialmente os crit6rios que pautaram a definigao da base de
calculo;

IV -garantir ao cidadao as informae6es necessarias para que
possa exercer seu direito a contestagao do tributo langado; e
V -disponibjlizar ao municipe informag6es sobre o que sera

feito com a arrecadagao do tributo, como obras, reformas e melhorias urbanas no Municipio,

bern informag6es da arrecadagao e sua aplicagao, no site da Prefeitura, em area identificada

como lpTU arrecada?ao e aplicaeao.

Art. 2°

0 documento, eletr6nico ou fisico, ex edido pela

ra coEfl

Prefeitura Municipal de Jacarei que sirva como guia de arrecadagao do IPTU

ou trazer em anexo, as seguintes informag6es, de forma objetiva e concisa: .,
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em que esta localizado o im6vel, no exercfcio anterior ao da expedieao do documento;
11 - as variaveis envolvidas e a formula de calculo utilizada

para se obter o valor do tributo do im6vel; e

Ill - as instrue6es atinentes a prazos, requisitos e provas

necessarias para abertura de procedimento instituido para revisao, reclamagao, contestagao
ou impugnaeao do tributo langado.

Art. 3° As informag6es completas e pormenorizadas referidas
no art. 20 desta Lei serao disponibilizadas aos cidadaos na internet, em endereeo eletr6nico

a ser informado na guia de arrecadagao do lpTU.

Pafagrafo tinico.

As informag6es referidas no capuf deste

artigo poderao ser consolidadas em uma ferramenta on-line de calculo que permita a
apuragao do valor aproximado do lpTU por im6vel.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Vereador - PSC
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A proposta apresentada tern como objetivo tornar mais
transparente as informae6es sobre o lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana (lpTU) arrecadado na cidade. A populaeao, em geral, se sente descrente quanto aos
investimentos que a Prefeitura realiza utilizando este recurso e, por isso, como forma de

proporcionar melhor entendimento de como sao realizados os calculos e quanto cada

localidade comp6e no total arrecadado, faz-se necessaria melhor e eficiente divulgagao

destes dados. Ha algum tempo, a sociedade passou a tomar consciencia da necessidade de
uma administragao tributaria cooperativaT. Dentre as intlmeras facetas que comp6em o

direito a boa administragao ptlblica, surge a transparencia como uma das grandes

exigencias da sociedade contemporanea2. Essa se faz presente em intlmeros marcos legais
instituidos nos tlltimos anos, que determinam exigencias de transpatencia ativa e passiva,

na forma de leis de acesso a informagao e outros expedientes.

No que diz respeito as relag6es juridico-tributarias, faz-se

necessario ampliar os espagos de controle da cidadania em torno da cobranga dos tributos.

Por essa razao, como premissa necessaria para que o cidadao possa controlar os atos do
Poder Pt]blico, exige-se uma administraeao tributaria transparente. Se existe, como defende
Luis Eduardo Schoueri, urn "direito de concordar com a tributacao", "ja que se espera, na

maior medida possivel, a concordancia daqueles que serao atingidos pela tributagao"3, faz-

se necessaria a transpatencia da administraeao tributaria, principalmente a respeito da

arrecadagao oriunda dessa cobranga, da forma como o valor cobrado e apurado e das

formas pelas quais o cidadao pode se defender em caso de discordancia da cppranga do
tributo".

I Essa 6 a tese de PORTO, Ederson Garin. ,4

L-._-

Colaboracdo no Direito Tributdrio. Poiv A;legre.. Livrarla do

Advogado, 2016.

2 ERE:ITA;S, Iuarez Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental a Boa Administra¢do Pdblica.
2 ed. Sao Paulo: Malheiros, 2009, p. 22.
3 SCHOUERI, Luis Eduardo. Dz.rez./o rrz.bzffdrz.a. Sao Paulo, Saraiva, 2011, p. 274.
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Assim, prop6e-se que sejam explicitados - de forma concisa

na guia de arrecadagao e de forma exaustiva na internet -os valores arrecadados a titulo de
lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (lpTU) por bairro, as variaveis e os

valores que comp6em o calculo total do tributo cobrado de cada contribuinte, bern como os
meios legalmente previstos para a impugnagao do langamento.

Algumas cidades, como Porto Alegre, ja implementaram essa

lei e o desejo 6 que a mesma seja aprovada e sancionada em nossa cidade,

Conto com o apoio dos nobres pares para acolhida desta
propositura,

que

busca transparencia

na Administraeao

Ptlblica,

pelo

que antecipo

agradecimentos.
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