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PROJETO DE LEI Nº 13/2021 

16 DE ABRIL DE 2021 

 

   Concede isenção parcial do pagamento de IPTU para os imóveis em 

que são exercidas atividades comerciais, indústrias e de serviço que tiveram suas atividades 

suspensas por força da declaração de estado de calamidade. 

 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ/SP, no uso de suas atribuições 

legais; 

 

  APROVA: 

 

  Art. 1º. Ficam isentos parcialmente de pagamento do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referente ao valor a ser pago no ano de 

2022, os imóveis em que se desenvolvem atividades comerciais, industriais e de serviços, 

devidamente licenciados por alvará descritivo da atividade econômica exercida, que tiveram 

por força de decretos municipais e estaduais proibidas a abertura e funcionamento durante a 

declaração de estado de calamidade. 

 

  Parágrafo único. A isenção prevista no caput será de: 

 

  I - 20% (vinte por cento) para os que tiverem proibidas a abertura e 

funcionamento por até 30 (trinta) dias;  

  II - 40% (quarenta por cento) para os que tiverem proibidas a abertura e 

funcionamento por até 60 (sessenta) dias; e  

  III - 50% (cinquenta por cento) para os que tiverem proibidas a abertura e 

funcionamento por mais de 60 (sessenta) dias.  

 

  Art. 2º. Esta lei será regulamentada, no que couber, pelo Poder 

Executivo em até 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

 

  Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 16 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Ronan Taffarel Ferreira da Cruz 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Câmara Municipal de Guará 
Estado de São Paulo 

 

Av. Dr. Francisco de Paula Leão, nº 400 – centro – Guará/SP. CEP: 14580-000 

Telefone: 16 3831-3262/3905 – www.camaraguara.sp.gov.br 

2 

JUSTIFICATIVA 

 
  A crise mundial instaurada pela Pandemia de Coronavírus (COVID-19) abateu 

com seus enormes efeitos a cidade de Guará. Com a crise sanitária, sobreveio a ameaça de quebra 

da economia em larga escala, ameaçando o desemprego e falência, desde as fontes de produção 

até o comércio e o setor de serviços. Invariavelmente, precisamos manter a disseminação do vírus 

com menor crescimento possível e em contrapartida propor iniciativas que visem à sobrevivência 

dos negócios e empregos. 

 

  Nesse contexto, a presente proposição faz-se necessária excepcionalmente devido 

ao agravamento da pandemia e das consequências econômicas, como forma de colaborar 

justamente em um momento no qual os estabelecimentos não essenciais do município voltaram a 

fechar as portas ao público. 


