
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DES'ACO 
À Exma. Sra  J  ref a Municipal 

APSDqX/ADO  
(PRE 	) 

Em 	Q3 SET 201 

REQUERIMENTO N.°: 1830 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE O USO DA AEROFOTOGRAMETRIA E 
SOBRE OS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO 
CÁLCULO DA ÁREA CONSTRUÍDA PARA 
COBRANÇA DE IPTU DOS IMÓVEIS NO 
MUNICÍPIO. 

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; 

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. 
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CONSIDERANDO que a área construída dos imóveis para 
a cobrança do IPTU é calculada pelo exame aerofotogramétrico dos telhados, de modo 
que são considerados beirais menores que 1,2 m, canis, coberturas desmontáveis, casas 
de máquinas de piscinas, pergolados e outras construções que não deveriam influir no 
cálculo da área construída. 

CONSIDERANDO 	que 	o 	levantamento 
aerofotogramétrico não permite a identificação do padrão construtivo do imóvel. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 
a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe, fundamentadamente, o 
que segue: 

1) A Prefeitura envia técnicos para analisar se a área 
construída de cada um dos imóveis tributados no município foi calculada corretamente, 
sem a inclusão de beirais menores que 1,2 m, canis, coberturas desmontáveis, casas de 
máquinas de piscinas, pergolados e outras construções que não podem impactar no 
cálculo final? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar o 
procedimento adotado para a adequação dos valores do imposto nos casos onde a área 
verificada seja divergente da área apurada incialmente por meio de levantamento 
aerofotogramétrico. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar o que 
impede a Prefeitura de verificar in loco os imóveis tributados, uma vez que tal fiscalização 
pode evitar divergências na apuração das dimensões reais da área construída. 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que a 
resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 4, § 1' da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do 
RI). 

Sala das Sessõ-s, 27 'e agosto de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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