
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 4998
Em: 27/09/2013 - 09:26:07

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o "IPTU Acessibilidade", desconto no Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU) aos proprietários de imóveis residenciais e
comerciais que adaptem as calçadas ao portador de necessidades especiais e
dá outras providências.

Art. 1 ° - Fica instituído no âmbito do município de Carazinho, o Programa IPTU acessibilidade, com
objetivo de benefício tributário ao contribuinte que adotar medidas que promovam acesso de
deficientes físicos aos imóveis residenciais e comerciais através de adaptação das calçadas em
conformidade com a NBR 9050 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). 

Art. 2° - Será concedido benefício tributário, a título de incentivo, desconto de 15% no Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU), aos proprietários de imóveis residenciais e comerciais que
adotem medidas de acessibilidade aos deficientes físicos nos termos do Art. 1°. 

Art. 3° - O interessado em obter o benefício tributário deve protocolar o pedido devidamente
justificado, até a data de 30 de junho do ano anterior em que deseja o desconto tributário, expondo
a medida adotada, instruindo o mesmo com documentos comprobatórios. 
Parágrafo Único - Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar em dia com suas
obrigações tributárias.

Art. 4° - A renovação do pedido de benefício tributário deverá ser feita anualmente.

Art. 5° - O Benefício será extinto quando: 

I - O beneficiado não promover manutenção, inutilizando à medida que levou á concessão do
desconto; 

II - O interessado não fornecer as informações solicitadas. 

Art. 6° - A diminuição de receitas decorrentes do benefício tributário previsto no Art. 2° constarão da
estimativa orçamentária anual de arrecadação do tributo Municipal. 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Foram inúmeras dificuldades enfrentadas, calçadas sem rampas de acessibilidade para cadeirante,



buracos nas ruas, impaciência de alguns motoristas, falta de mobilidade, enfim, uma cidade que
não esta preparada para toda sua população em suas diferentes necessidades. 
A conclusão dessa sensibilização foi a confecção de Projeto de Lei que Institui o IPTU
ACESSIBILIDADE, que tem por objetivo a criação de estímulos para adoção de medidas que
atendam os portadores de necessidades especiais, mesmo que existam questões de ordem
econômicas e custo elevado.
A promoção de acessibilidade por parte do município tem que ser de forma segura e tranquila,
dando assim as condições de exercer seu direito de ir e vir através de políticas públicas que
promovem a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais
Entendemos que a presente lei poderá atender as necessidades do município em buscar a
acessibilidade necessária em nossas vias e passeios públicos, sendo assim, o incentivo na forma
de desconto poderá acarretar a adesão de uma maior parte da população, desta forma teremos
mais uma ferramenta na concretização dessas políticas que visam dar maior mobilidade as
pessoas portadoras de necessidades especiais
Diante de todo o exposto, conta o signatário com a colaboração dos demais Pares para a
aprovação do presente projeto de lei, uma vez que Toda Vida Vale a Pena!
Sem mais para o momento, subscrevo-me renovando os votos de mais alta estima.

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/09/2013.

Rudi Brombilla - PP
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