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PROJETO DE LEI Nº. 

Dá nova redação ao art. 6º, da Lei nº 4.864, 

de 29 de dezembro de 2009, que altera as 

Tabelas I e VII, da Lei nº 4.017, de 26 de 

dezembro de 2002, e Tabelas II e V da Lei 

nº 3.871, de 20 de dezembro de 2001, que 

editou a PGV - Planta Genérica de Valores 

Imobiliários, cria a Tabela XIV - Fator 

Gleba e Fator de Localização e Utilização 

da Edificação para os Condomínios 

Verticais e dá outras providências. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais: 

D E C R E T A : 

 

 Art. 1º O artigo 6º da Lei nº 4.864, de 29 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 6º Os imóveis edificados localizados em logradouros que não tenham sido 

beneficiados com pavimentação terão isenção do IPTU, independentemente de 

requerimento do contribuinte. 

Parágrafo único. O benefício previsto no caput será cessado, automaticamente, com a 

efetivação do serviço de pavimentação do logradouro.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos a partir de 1º de 

janeiro de 2019.  

Palácio Legislativo, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

   

 

Senhor Presidente, 

 

Nobres Vereadores, 

 

A Prefeitura possui cadastro das ruas que não possuem pavimentação no município. 

 

Não faz sentido cobrar IPTU de quem está amparado pela legislação municipal com a isenção, 

principalmente das pessoas menos favorecidas e que não tem acesso a informação. 

 

Sendo assim a Prefeitura deve efetuar a cobrança apenas dos imóveis situados em ruas pavimentadas. 

   

Se toda pessoa tem direito à verdade e o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, é inadmissível que 

munícipes em situação de igualdade, sejam tratados de forma diferente por falta de acesso a 

informação. O contribuinte tem a obrigação de permanecer à disposição do fisco, mas dentro dos 

limites do razoável. Acima dessas formalidades estão os princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, preconizados no art. 37, da CF, vejamos: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência...”. 

 

Não cabe ao cidadão provar que não deve. Cabe ao Município provar o suposto débito. A prova não 

será o requerimento de isenção do munícipe em dia e hora designados pelo Município. Deve o 

Município diligenciar para apurar a verdade. E atualmente isso é facílimo, bastando o uso da 

informática. Cabe ao Município provar, não o contribuinte. 

Insta salientar que tal modificação não fere a interferência de poderes e tampouco a organização 

administrativa, já que está amparada pelo art. 11, da Lei Orgânica Municipal, vejamos: 

Art. 11 Os assuntos de competência do Município sobre os quais cabe à Câmara 

dispor, com a sanção do Prefeito, são especialmente: 

  

I - sistema tributário, arrecadação, distribuição de rendas, isenções, anistias fiscais e 

de débitos; (grifo nosso) 

 

Pelas razões supra mencionadas e para diminuir a desigualdade do munícipe mais sofrido, já que não 

foi contemplado pelo poder público com a pavimentação, bem como para fazer valer os princípios 

constitucionais previstos no art. 37 da Carta Magna, apresentamos esse projeto para apreciação e 

deliberação de Vossas Excelências, para que votem pensando nos nossos munícipes. 

 

 Palácio Legislativo, 19 de Fevereiro de 2018.   

 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


