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Secretaria de Administração

Secretaria de Administração
DECRETO Nº 8.163, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.021
ALTERA REDAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 7.684, DE
04 DE OUTUBRO DE 2.021, QUE REGULAMENTA A LEI
COMPLEMENTAR Nº 0917, DE 03 DE MAIO DE 2.018, E
DETERMINA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do
Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o artigo 1º da Lei Complementar nº
0917, de 03 de maio de 2018, prevê comprovação das medidas de sustentabilidade ambiental
para que seja concedida a redução de alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.684, de 04 de outubro
de 2019, regulamentou no artigo 1º a documentação comprobatória a ser apresentada pelo
requerente para concessão dos benefícios previstos no artigo 3º, da Lei Complementar nº 0917, de
03 de maio de 2018;
CONSIDERANDO

que

os

documentos

exigidos

para

comprovação do benefício consistem em projetos assinados por profissional responsável, e que,
durante o processo administrativo de pedido de concessão da redução da alíquota de IPTU, são
realizadas vistorias in loco para constatação da existência da tecnologia sustentável no imóvel que
acompanham laudos emitidos pelos servidores públicos responsáveis;
CONSIDERANDO

que os investimentos para implementar a

tecnologia sustentável nos imóveis são expressivos, logo, despendidos para benefícios duradouros;
CONSIDERANDO que anualmente os pedidos de redução de
alíquota de IPTU baseados na Lei Complementar nº 0917, de 03 de maio de 2018, são renovados
pelos contribuintes com mesmo pedido e causa de pedir acompanhando documentação
comprobatória idêntica e já anteriormente apresentada à Administração;
CONSIDERANDO, por fim, os princípios da economicidade,
eficiência e de duração razoável inerentes ao Processo Administrativo;
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Art. 1º. O artigo 1º do Decreto Municipal nº 7.684, de 04 de
outubro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º................................................
................................................
VII

–

para

comprovação

da

existência

de

manutenção de área verde permeável não degradável com cultivo de espécies
arbóreas nativas, e/ou áreas com um ou mais árvores em frente ao imóvel, e/ou áreas
com cobertura vegetal permeável, o requerente deverá apresentar croqui com a
metragem da área permeável contida no imóvel e anexar fotos do local;”
Art. 2º. O Decreto Municipal nº 7.684, de 04 de outubro de
2019, passa a vigorar acrescido do artigo 3º-A:
“Art. 3º-A. Após finalização do processo administrativo
que conceder redução de alíquota de IPTU com fundamento nos incisos I, II, III, IV, V, X e XI
do artigo 3º da Lei Complementar nº 0917, de 03 de Maio de 2018, será emitida certidão,
com validade de 4 (quatro) anos, para fins de comprovação do cumprimento dos requisitos
exigidos no artigo 1º deste Decreto.”
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 28 DIAS DO
MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2.021.

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA.

RICHARD CASAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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