
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 
Ao Exmo. Sr. Prefeito i 	icipal 

APRO 

(PRESIDEN'E) 

Em 1,3A6íj2T9 

REQUERIMENTO N.° 
	1682 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO 
IPTU PARTICIPATIVO. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 61, incisos II e XXIV, determina que compete, privativamente, ao 
Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre 
os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município; 

LI 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica de Sorocaba, no 
seu art. 80, inciso 1, alínea "a", dispõe que compete ao Município instituir o imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no seu 
artigo Art. 182, determina que a política de desenvolvimento urbano será executada pelo 
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem - estar 
de seus habitantes. 

CONSIDERANDO que, no debate organizado pelo jornal 
Cruzeiro do Sul em 24 de outubro de 2016, durante a campanha para as últimas eleições 
municipais, o então candidato e atual Prefeito apresentou a proposta de criação do "IPTU 



REQUER-
plenamente respondido, com a indicação 
resposta seja encaminhada no prazo leg 
RI). 

sor fim, que o presente requerimento seja 
e to aos os detalhes possíveis, bem como que a 

4, § l da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do 

e julho de 2019. 
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participativo", sistema onde a metade da arrecadação com a cobrança do referido tributo 
seria aplicado no próprio bairro onde se localiza o imóvel; 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiado 
o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, flindamentadamente, o 
que segue: 

1) Existem estudos e tratativas para a criação do "IPTU 
participativo", sistema onde a metade da arrecadação com a cobrança do referido tributo 
seria aplicado no próprio bairro onde se localiza o imóvel que enseja o competente 
lançamento tributário? 

Caso a resposta seja positiva, favor informar quando será 
criado o "IPTU participativo", indicando dia, mês e ano para a remessa do competente 
Projeto de Lei para a Câmara Municipal. 

Caso a resposta seja negativa, favor informar o que impede 
a criação do "IPTU participativo" nos termos propostos durante a campanha para as 
últimas eleições municipais. 

2) Qual o valor total arrecadado pelo Município com a 
cobrança do IPTU nos exercícios de 2017, 2018 e 2019? Favor informar, também, o valor 
arrecadado por bairro e o respectivo número de imóveis cadastrados. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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