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Estado de São Paulo
E E sãCOMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E REDAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTARnº 11/2022,
que “DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 184, AO ARTIGO 185 E AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 186 DO MESMO DISPOSITIVO DO PLC Nº 11/2022,
CONFORME ESPECIFICA.”

Na forma Regimental, apresenta esta EMENDA MODIFICATIVA, Que se alterem
o Parágrafo único do Artigo 184, o Artigo 185 e o Parágrafo 2º do Artigo
186 do Projeto de Lei Complementar nº 11/2022 de autoria do Executivo
Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:
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Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal da Fazenda autorizar a instauração do
procedimento de que trata o caput deste artigo.

Art. 185. O procedimento administrativo de arrecadação de imóveis abandonados será
coordenado pela Secretaria da Fazenda e atribuído à Comissão Permanente de
Arrecadação de Imóveis Urbanos Abandonados, CPAIA.
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8 2º. Os valores arrecadados, validados pela Secretaria Municipal da Fazenda, deverão
ser depositados no Fundo de Desenvolvimento Urbano — FUNDURE, instituído pelo art.
51 do Plano Diretor, Lei Complementar nº 2.866, de 2018, ou poderão ser convertidos,
integral ou parcialmente, em obras, serviços e investimentos executados diretamente
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JUSTIFICATIVA

A matéria em questão trata exclusivamente de intervenção e arrecadação de imóveis abandonados
(Comissão Permanente de Arrecadação de Imóveis Urbanos Abandonados — CPAIA).

A gestão da arrecadação dos tributos imobiliários, inclusive a verificação do primeiro requisito essencial ao
procedimento de arrecadação de imóveis por abandono — o débito de IPTU superior a 5 anos — está
alinhada às competências do Departamento de Tributos Imobiliários — IPTU da Secretaria Municipal da
Fazenda.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano tem participação limitada
na CPAIA e na condução do procedimento administrativo de arrecadação de imóveis abandonados, por não
deter as informações essenciais para atingir seus objetivos. Portanto, entende-se que a coordenação das
atividades relativas à arrecadação de imóveis, assim como a CPAIA, deve ser conduzida pela Secretaria
Municipal da Fazenda.

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2022
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