Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 32/2016

Proposição : Projeto de Lei Complementar nº 02/2016
Autoria
: Executivo
Assunto
: Altera o inciso I, do art. 124, da Lei Complementar nº 18, de
10/12/2002 e concede isenção a portadores das doenças que especifica”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo,
no uso das suas atribuições legais,
A P R O V A:
Art. 1º. Fica alterado o inciso I, do artigo 124, da Lei
Complementar nº 18, de 10/12/2002, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 124....
I – Os aposentados possuidores de um único imóvel no município,
que percebam renda mensal de até 50 (cinquenta) UFMs(Unidades Fiscais do
Município);
Art. 2º. Fica isento do pagamento do IPTU o proprietário do
imóvel residencial que seja portador das seguintes doenças graves crônicas:
I - AIDS;
II – Câncer;
III – Cegueira;
IV – Contaminação por radiação;
V – Doença renal, do fígado e do coração;
VI – Doença de Paget em estados avançados;
VII – Doença de Parkinson;
VIII – Esclerose múltipla;
IX – Hanseníase;
X – Paralisia irreversível e incapacitante; e
XI – Tuberculose ativa.
Parágrafo único:- No caso da existência de mais de um imóvel em
nome do beneficiário desta Lei, fica concedida a isenção unicamente ao imóvel de
moradia do portador da doença.
Art. 3º Para requerer a isenção do IPTU com fundamento no art. 2º
desta lei, o titular do imóvel deverá:
I – possuir laudo médico, diagnosticando a doença;
II – dar entrada junto à Divisão de Tributação – do requerimento da
isenção;
Art. 4º. No que concerne ao inciso I do artigo acima, a critério da
autoridade competente, serão aceitos diagnósticos provenientes de qualquer
instituição ligada ao Sistema Único de Saúde – SUS.
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Art. 5º. O benefício da isenção cessa na ocorrência do falecimento
ou cura do proprietário do imóvel.
Art. 6º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições contrárias, especialmente a Lei nº 1.538,
de 29 de outubro de 2009.
Câmara Municipal/SP, 20 de dezembro de 2016.
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