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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Concede isenção de IPTU aos contribuintes portadores de câncer,
AIDS e outras doenças e deficiências graves e incapacitantes

Art. 1º. Fica incluído o inciso XI ao caput do art. 109 da Lei Complementar nº 110/2006, com a
seguinte redação:

"Art. 109 [...]
XI - o portador de alguma das doenças graves relacionadas no § 6º, com renda familiar per capita
de até 03 (três) salários-mínimos mensais, em relação ao imóvel utilizado exclusivamente como sua
residência e de sua família."

Art. 2º. Ficam incluídos os parágrafos 6º e 7º ao art. 109 da Lei Complementar nº 110/2006, com a
seguinte redação:

“Art. 109 [...]

§ 6º São consideradas doenças graves, para efeitos da isenção a que se refere este artigo:
I – neoplasia maligna (câncer);
II – síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS);
III – deficiência mental grave ou severa;
IV – paralisia irreversível e incapacitante que impeça o exercício de qualquer atividade remunerada;
V – outras deficiências ou doenças incapacitantes que causem a dependência de assistência
permanente de terceiros.

§ 7º A isenção prevista no inciso XI é extensiva ao imóvel do proprietário cujo dependente ou
representante legal seja acometido por uma das doenças arroladas no parágrafo anterior, desde
que atendidas as demais condições previstas no caput.”

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a
partir do primeiro dia do exercício subsequente.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS



A saúde própria e a de seus entes queridos está entre os bens mais preciosos de qualquer vida.
Por essa razão, quando a doença infortunadamente adentra o lar e a vida de uma família, é natural
que esta sofra com instabilidades emocional e financeira.

Mesmo quem obtém tratamentos integralmente custeados pelo Sistema Único de Saúde, acaba
despendendo valores adicionais para atender a necessidades básicas de pessoas com doenças
graves, que dependem de cuidados especiais para a preservação de sua vida.

Além de geralmente impedirem ou dificultarem o acesso ao mercado de trabalho por seu portador,
outros membros das famílias vitimadas por graves problemas de saúde também, seguidamente,
necessitam se afastar de suas atividades laborais para prestar auxílio ao familiar enfermo. Tudo
isso com reflexo direto na manutenção e na capacidade econômica do grupo familiar.

Buscando HUMANIZAR a nossa legislação tributária municipal, objetiva-se, por meio do presente
Projeto de Lei, isentar da cobrança do IPTU o imóvel da residência do proprietário-contribuinte
quando ele próprio, o seu representante legal ou o seu dependente for vitimado por doença grave
que importe nos indesejados reflexos acima mencionados à sua família.

Com a isenção, pretende-se que o recurso que permanece junto ao grupo familiar seja aplicado
para dar melhores condições à vida dos pacientes enfermos, preservando, da melhor forma, a sua
dignidade, por vezes tão afetada em situações de vulnerabilidade.

Para tanto, clamamos aos pares pela aprovação deste Projeto de Lei Complementar.
Sala Antônio Libório Bervian, em 30/07/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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