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PREFEITURA DO MUNIciPIO DE ARARAQUARA
LEI N° 6.511
De 29 de dezembro de 2006

Institui 0 programa de incentivo a
ocupacao de vazios urbanos e de combate a
especulacao imobiliaria c da outras
providencias,

PREFEITO
DO
MUNlctPIOrm-'~
ARARAQUARA, Estado de Sao Paulo, no exercicio de suas atribuicoes legais,
e de acordo com 0 que aprovou a Camara Municipal, em sessao ordinaria de 15
de dezembro de 2006, promulga a seguinte lei:
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Art. 1° Fica instituido 0 programa de incentivo it
ocupacao de vazios urbanos e de combate it especulacao imobiliaria no
Municipio.
Art. 2" Fica autorizada a aplicacao de fator redutor
ao valor venal de areas territoriais sujeitas ao parcelamento na modalidade de
loteamento ou condominios edilicios horizontais, situadas no perfmetro urbano
do Municipio, como forma de incentivo ao cumprimento da funcao social da
propriedade.
Art. 3° 0 fator redutor sera aplicado em
percentuais sobre 0 valor venal do imovel, cujo resultado sera considerado como
base de calculo para 0 lancamento do IPTU do ano subscqtlcnte. mediante as
seguintes condicoes:

I - Reducao de 15% (quinze por cento) do valor venal apurado, a partir do
deferimento das diretrizes urbanisticas para 0 parcelamento do solo;
II - Reducao de 30% (trinta por cento) do valor venal apurado, a partir da
aprovacao previa do projeto urbanistico do empreendimento pelo Municipio;
III - Reducao de 50% (cinquenta por cento) do valor venal apurado, a partir da

data de aprovacao definitiva do empreendimento pelo Municipio.

§ 1° 0 fator redutor aplicado vigera pelo periodo
maximo de 02 (dois) anos.
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§ 2" 0 disposto neste artigo sera
(mica vez para uma mesma area.
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§ 3° 0 calculo do IPTU na forma prevista
rtigo devera ser requerido pelo rcsponsavel pelo empr
dimento no
stabelecido por Decreto do Executivo.
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE ARARAQUARA
Art. 4° A partir do registro do empreendimento
junto ao Cartorio de Registro de Imoveis, 0 lancarnento do IPTU dos imoveis
nao comercializados que compoem 0 loteamento ou condominio edilicio
horizontais sera realizado com a aplicacao dos seguintes indices redutores e
condicoes:
I - Reducao de 60% (sessenta por cento) do valor venal apurado no primeiro
ano subscquente ao registro do empreendimento no Cartorio de Registro de
Irnoveis,
II - Reducao de 40% (quarenta por cento) do valor venal apurado no segundo
ano subseqtiente ao registro do empreendimento no Cartorio de Registro de
Imoveis,
III - Reducao de 30% (sessenta por cento) do valor venal apurado no terceiro
ano subsequente ao registro do empreendimento no Cartorio de Registro de
Imoveis,

IV - Reducao de 20% (vinte por cento) do valor venal apurado no quarto ano
subseqiiente ao registro do empreendimento no Cartorio de Registro de Imoveis.

§ 1° A partir do quinto ano subseqiiente ao registro
do empreendimento no Cartorio de Registro de Irnoveis, fica cessada a
aplicacao dos indices redutores.
§ 2" A aplicacao do disposto no caput deste artigo
devera ser requerida pelo responsavel pelo empreendimento, com a
comprovacao da comercializacao dos irnoveis, ate 0 prazo estabelecido por
Decreto do Executivo.
Art. 5° A partir do ano subseqiiente
comercializacao do imovel fica cessada a aplicacao do indice redutor.
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Paragrafo unico. Para os efeitos desta lei
entende-se por cornercializacao a transferencia da propriedade ou a assinatura
de contrato particular de compromisso de compra e venda.
Art. 6° As areas situadas no penmetro urbano que.
em face das suas caracteristicas produtivas, estiverem sujeitas ao lmposto
Territorial Rural - ITR, e que forem parceladas para fins de loteamento ou
condorninios edilicios horizontais, serao beneficiadas com os seguintes
incentivos:
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I - Isencao de 100% (cem por cento) do IPTU incidente sobre os imoveis
comercializados no primeiro ano;
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'~ - Isencao de 75% (setenta e cinco por cento) do

inciden

) oveis nao comercializados no segundo ana;
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PREFEITURA DO MUNIciPIO DE ARARAQUARA
III - Isencao de 50% (cinqiienta por cento) do IPTU incidente sobre os imoveis
nao comerciaIizados no terceiro ano;

IV - Isencao de 25% (vinte e cinco por cento) do IPTU incidente sobre os
imoveis nao comerciaIizados no quarto ano.
Paragrafo unico. (Emenda n° 01 - Vet a d a).
Art. 7° Caso seja constatado pela Fazenda Publica
a qualquer tempo que 0 responsavel peIo empreendimento tenha omitido
informacao reIativa a comercializacao a qualquer titulo de imoveis que foram
objeto do lancamento, todos os imoveis do empreendimento serao tributados
retroativamente sobre 100% (cern por cento) do valor venal apurado,
independentemente da sua cornercializacao, suspendendo-se, automaticarnentc,
a aplicacao do incentivo.
Art. 8° Esta Lei se aplica aos empreendimcntos
com projeto em tramite na Prefeitura, exceto aos loteamentos ja registrados.
(Emenda n° 02 - Vet a d a).
Art. 9° Esta Lei entrara em vigor na data de sua
publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.
PREFEITURA DO MUNICip
dias do rnes de dezembro do
de

ARARAQUARA, aos 29 (vinte e nove)
06 (dois mil e seis).
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SIMIONI
a Fazenda
Publicada na Sccretaria M nicipal de G6v .mo, na data supra.
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.Publicada no Jamal local "0 Imparcial". de sabada. 30/dezembro/06 - Exemplar nO 19.604.

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
LEI NUMERO 6.511
De 29 de dezembro de 2006
Projeto de Lei nO 164/06
Autor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

a

Institui a programa de incentivo
ocupacao
de vazios urbanos e de combate
especulacao irnobiliaria, autoriza a aplicacao
de fator redutor ao valor venal de areas
territoriais sujeitas ao parcelamento na
modalidade de loteamento au condomfnios
edilfcios horizontais, situadas no perfmetro
urbano do Municfpio, como forma de
incentivo ao cumprimento da funcao social
da propriedade e da outras providencias.

a

o PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA, Estado de Sao Paulo, promulga nos termos do artigo 57,
paraqrafo 8°, da Lei Orqanica do Municipio de Araraquara, 0 seguinte
dispositivo mantido pelo Legislativo, que passa a fazer parte integrante da
Lei nurnero 6.511, de 29 de dezembro de 2006, resultante de veto rejeitado
aposto pelo Executivo:
"Artigo 8°._

Esta lei se aplica aos empreendimentos
com projeto em trarnite na Prefeitura."

Camara Municipal de Araraquara, aos 07 (sete) dias
do rnes de marco do ana 2007 (dais mil e sete).

CARLOS ALBERTO
Pre sidente
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Publicada na Diretoria Geral da Camara Municipal de Araraquara, na mesma data .
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MARCELO

TTl CAVALCANTI

Diretor Geret - Substituto

Arquivado em Iivro proprio.
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