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REQUERIMENTO N° 012/2018 

EXMO. SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA - SP. 

Câmara Municipal 
de Nova LuzitànuPi 

PROTOCOLO 

De acordo com as normas regimentais e no uso de minhas atribuições, 

submeto à apreciação e deliberação do Plenário um Requerimento destinado ao Prefeito Municipal, que 

após os estudos pertinentes aos impactos financeiros, proponha uma Projeto de Lei que isente do 

pagamento do IPTU (Importo Predial Territorial Urbano) para pessoas portadoras de câncer, doenças 

degenerativas, inválidos por acidente de trabalho ou seus responsáveis legais. 

De acordo com a legislação brasileira em vigor, os portadores de algumas 

doenças graves, elencadas mais especificamente pela Portaria Interministerial MPAS/MS n° 2.998, de 

23 de agosto de 2001, possuem direitos a isenção de diversos tributos, como Imposto de Renda (IR), 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA). Além disso, a lei prevê que o paciente poderá solicitar a liberação do FGTS e do 

PIS/PASEP para utilizar no tratamento de doenças crónicas e degenerativas. 

Muitos municípios brasileiros também entenderam necessário e importante 

estender esse direito e estão editando leis para conceder isenção de pelo menos um tributo municipal 

para portadores de câncer e outras doenças consideradas graves pela legislação federal. 

Entendo que a iniciativa de estender os direitos dos portadores de algumas 

doenças graves a isenção de um tributo municipal, no caso o IPTU, representará um avanço na busca 

por mais justiça social e qualidade de vida. Devemos destacar que o Poder Público tem o dever de 

prestar auxílio para amenizar as dificuldades daqueles que mais precisam, especialmente em relação 

aos que se encontram com sua saúde fragilizada, através da promoção de políticas económicas e 

sociais que lhes garantam um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal. 
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Nesse sentido, temos a oportunidade de contribuir efetivamente com algumas 

famílias residentes em nossa cidade, Nova Luzitânia, que além da fragilidade física e emocional em 

decorrência das doenças, acabam enfrentando muitas dificuldades financeiras devido aos elevados 

gastos com remédios, exames, tratamentos, deslocamentos, acompanhantes, etc. 

Diante do exposto e do indiscutível alcance social contido na presente 

proposta, solicitamos aos Nobres Pares desta Casa Legislativa o apoio necessário para requerer do 

Poder Executivo que apresente: 

a) Com o fim de respeitar a legislação de responsabilidade fiscal (lei 

complementar 101/2000), em seu art, 14, requer que a municipalidade 

apresente estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva iniciar sua vigência da lei (2019) e nos dois seguintes (2020 e 

2021). Findo o estudo, reenviar a esta casa legislativa. 

b) Proponha Proieto de Lei que Isente do pagamento de taxas do IPTU, 

Imposto Predial Territorial Urbano, proprietários de imóvel residencial, 

portadores de câncer, doenças degenerativas, inválidos por acidentes do 

trabalho ou seus responsáveis legais. 
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