CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT
PROJETO DE LEI N° g 0 /2017.

"Concede isencuo fiscal do Imposto Predial e Territorial
Urbano — IPTU, nos casos que especifica e del outras
providencias."

Art. 1° — Fica o Prefeito Municipal de Belo Horizonte autorizado a conceder o beneficio
da isencao do Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU, a partir do exercicio de
2018, para o imovel construido e destinado exclusivamente para fins residenciais
proprios e como tal utilizado, cuja titularidade da propriedade seja exercida por pessoa
corn 60 (sessenta) anos ou mais, que nao possua outro imovel no Municfpio e cujo valor
venal, constante da guia propria, nao ultrapasse a R$300.000,00 (trezentos mil reais).
§ Unico — Nao se estende o aludido beneficio as taxas de expediente ou quaisquer
outras que incidam sobre a prestacao de servicos publicos relativamente ao
procedimento previsto no caput deste artigo.
Art. 2° — Para efeito do disposto no artigo anterior, considerar-se-a.:
I — apenas a area destinada a residencia, no caso de o imovel construido conter alguma
parte destinada a fim diverso;
II — o imovel construido e seu terreno, ate 600 metros quadrados, se situado em area
indivisa superior a esse limite;
III — o imovel construido, cujo terreno, formado por mais de urn lote, esteja fechado
corn muro e passeio public°.
§ Unico — No caso do inciso II, a area excedente sera lancado como imovel nao
edificado.
Art. 3° —A aliquota tributaria do IPTU sera reduzida pela metade no caso de imovel nao
edificado dotado de muro e passeio public°.
Art. 4° — Para pagamento a vista, fica estipulado em 15% (quinze por cento) o
percentual de desconto do IPTU e taxas conexas, quando devidos.
Art. 5° — Para o aperfeicoamento do beneficio isencional, o interessado devera
formalizar o requerimento pelos meios divulgados pela Prefeitura Municipal, cuidando
de fazer anexar todos os documentos exigidos, as suas expensas.
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Art. 6° — 0 credit() tributario originario de lancamentos do gravame municipal em tela,
bem como as respectivas taxas incidentes que se refiram aos mesmos relativos a fato
geradores ocorridos ate o exercicio de 2017, inclusive o inscrito ou nao em divida ativa
municipal, podera ser pago ate 90 (noventa) dias alp& a publicacdo desta lei, sem o
acrescimo de multas, juros moratOrios e atualizacdo monetaria.
Art. 7° — 0 disposto no artigo anterior é extensivo aos debitos cobrados em executivos
fiscais ja ajuizados, ressalvada a obrigacdo do executado de pagar as custas processuais
e os honorarios advocaticios.
§ Unico — A execucAo judicial para cobranca do credit() tributario referido no artigo
anterior nao se suspende, nem se interrompe, em virtude do disposto nesta lei.
Art. 8° — 0 disposto nesta lei nao autoriza, nem implica a restituicdo e/ou compensacAo
de valores ja recolhidos, nem importa em, sob qualquer hipOtese, novacao do debito.
Art. 9° — 0 Executivo Municipal regulamentard a presente lei em 90 (noventa) dias,
cuidando de expedir todos os atos que se fizerem necessarios a aplicacao da mesma.
Art. 10° — Ficam revogadas quaisquer disposiciies legais conflitantes com a presente lei.
Art. 11° — Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2017.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- JUSTIFICATIVA -

Essas questhes que envolvem a pessoa idosa no Brasil, concernente ao IPTU e taxas
conexas, pululam pais afora.
Desde o ano de 2007, o Distrito Federal promulgou a lei n° 4.072/2007, que concedeu
aos maiores de 65 anos que requeressem, a isencao do pagamento do IPTU.
O Municipio do Rio de Janeiro ja fez incluir em seu C6digo Tributario Municipal a
isencao do IPTU para aposentados e pensionistas com mais de 60 (sessenta) anos.
O Municipio de Sao Paulo, ja na gestao atual do Prefeito Joao Doria, aprovou desconto
de 50% (cinquenta por cento) para aposentados e pensionistas, impondo o mesmo
procedimento de se requerer e atender os requisitos legais.
O fato é que, na chamada "terceira idade", a pessoa idosa tern acentuada a perda do
poder aquisitivo e gradativamente perde a condicao de satisfazer suas necessidades
basicas, uma vez que é compelido a se aposentar, sob condicOes pessimas que solapam
sua condicao de viver dignamente seja por tecnicas de concessao dos beneficios
previdenciarios, seja por condicOes precarias de atendimento na rede publica de safide.
E isso se dd justamente num momento da vida onde se acumulam aspectos negativos e
simultaneamente sao suprimidas as condicoes de rend() dessas pessoas. 0 aumento da
populacao idosa vem despertando muito o interesse dos estudiosos do envelhecimento,
justamente porque hoje os idosos tendem a abrir mao do merecido descanso pos "vida
ativa", em razao de nao conseguirem satisfazer suas necessidades basicas num momento
etario onde isso é mais exigido. DU-se entao que o declinio do padrao de vida e o
aumento da frustracao ajuda a empurrar esse contingente da populacao para o final
(tragico) dos seus dias. Isso sem contar que a necessidade de mais assistencia e
medicacao tornam o dia a dia infernal no seio familiar. Ou seja, todo o arcabouco que
cerca hoje a pessoa idosa em nada contribui para que sua dignidade de ser humano
sobressaia. Tern-se entao que o Poder Public° deve, em todos os niveis, voltar os olhos
para esse contingente populacional que tanto necessita. Essa é uma primeira conclusao.
Caros colegas, pelo ultimo censo demografico realizado pelo IBGE, no ano de 2010, a
cidade de Belo Horizonte contava corn cerca de 2.375.000 habitantes, nesse numero
inseridos 119.144 homens e 180.428 mulheres corn mais de 60 (sessenta) anos, algo em
torno de 300.000 pessoas, ou 12% (doze por cento) do total.
Ainda segundo o proprio Instituto, obedecendo estudos pontuais e as series historicas, a
populacao estimada no Ultimo ano de 2016, alcanca cerca de 2.500.000, ou seja, temos
hoje algo em torno de 320.000 pessoas, tecnica e juridicamente consideradas idosas,
estreantes no contingente de pessoas economicamente inativas e beneficiarias do
sistema previdenciario.
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Antes que se apresente o argumento questionador de impacto na receita municipal, nab
se pode esquecer que estamos tratando de questa° imobiliaria e esses 12% (doze por
cento) do contingente populacional reduz-se, retumbantemente, ja que esta-se falando
de proprietarios de imoveis e nao de quantidade de seres. E ademais, somente se
aplicara o beneficio isencional no caso da pessoa nao possuir outro imovel; o que fara o
contingente reduzir ainda mais. Nesse particular, cerca de 3% (tres por cento) do total,
ou seja, algo em torno de 70.000 pessoas, estimadamente.
A ideia concebida por este PL deseja aliviar o sofrimento e diminuir o caos que
assombra o idoso em geral; possuindo raiz na legitimidade do direito assegurado a todo
cidadao, insculpido como principio fundamental no artigo 1°, da Constituicao
Federal/1988, onde esta disposto que todo cidadao tem direito a viver corn dignidade,
verbis:
"Art. 1° — A Republica Federativa do Brasil, formada pela undo indissoltivel
dos Estados e Munic(pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
democrtitico de direito e tern como fundaments:
(...) omissis
III — a dignidade da pessoa humana; "

Por seu turno, a LOM de Belo Horizonte preconiza:
"Art. 4° — 0 Municipio assegura, no seu territOrio e nos limites de sua
competincia, os direitos e garantias fundamentals que a Constituicdo da
Republica confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais ."

(grifei)
Por seu turn, note-se que as politicas publicas dos ultimos tempos vem se debrucando
pelas questhes que envolvem o idoso, ja que enquanto Nacao, estamos trilhando
caminho para sermos vistos como urn "pais de idosos" tendo em vista que as familias
estao encolhendo e aqueles que possuem 60 anos ou mais estao recorrentemente
vivendo mais, gracas a evolucao cientifica voltada para a satide, em especial.
Portanto, a fim de que proporcionemos mais dignidade aos idosos e, principalmente,
facamos efetivamente cumprir os dispositivos acima citados, conclamo meus pares a se
debrucar sobre o assunto, pedindo celeridade maxima no exame.
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2017.
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