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ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT DA
ALÍNEA “D" WCISO “ E !NCLU! O
PARÁGRAFO 3 DO ARTIGO 183 DA LEI
2415/70 QUE DâSPÓE SOBRE O SCSTEMA
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Aê”? 1ª Altera a redação do caput da alínea “ inciso H, do art, 183 da Lei
Municipa! nº 2415 de 21 de Dezembro de 19%) que passa a vigorar com a
seguinte redação:

!! — Os edifícios destinados a:

&, [...omissís. . .]

b. [,..omissis...]

O . [...omissis...]

d. residências episcopais, paquuíaS, casas, centros, igrejas,
terreiros, barracão, ilês, & prédios gratuítamenía cedidOs &

instituições de assistência social, bem como os que,
constituindo patrimônio das aonfissôes ou cultos religiosos,
destinem—se, gratuitamente, à residência das respectivas
ministros, pasfores, padres, bàbálorisa, iyáíorisa, pais: ou
mães de santo ou presidentes.



Ara 2º Inclui o 55 3ª. ao art. 183 da Lei Municipal nº 2415, de 21 de Dezembro
de 1970, que passa a vigorar com a seguinte reeação:

51º[,..omissis..,]

5 2º[...omfssis,..]

5 3º A isenção de que trata a alínea “dª é referente aos
prédios que sejam templos religiosos, e saber,. residência
episcopal, paróquias, igrejas. centros espíritas, terreiros,
casas associadas às religiões de matriz africana, entre cofres
prédios destinados à realização de missas, cuátos, prátices e
manifestações de qualquer culto que professam fé,
espiritualidade e religiosidade.

Arª. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua pamlicação.

Sala de sessões, 20 de Dezembro de 2022

MANDATO VEREADOR
RAMON FAUSTlNíD



JUSTlFlCATlVA

Apesar da Constituição Federal abrigar em seu Art. 5ª a liberdade de
culto de maneira nítida, o fenômeno da violência e intolerância religiosa ainda
se revela como um desafio ao convívio numa sociedade plural. Há, portanto,
uma evidente barreira para a efetivação plena de liberdade religiosa no Brasil.

As religiões de matriz africana tem um histórico de grande
invisibilizaçao, violência e intolerância contra suas práticas, seus oratlcantes,
adeptos e também em relação aos territórios, terreiros e casas em nosso país.

Os episódios de intolerância religiosa contra a umbanda, () candomblé e
as religiões de matriz africana são mais uma expressão e manifestação do
racismo contra a população negra, de origem africana e sua identidade.

Mas não são somente as religiões de matriz africana que tem seus
direitos negados.

Atacar a espiritualidade, a religiosidade de qualquer cidadão e atacar
sua cultura, sua identidade, que passa pela lorma como vemos o mundo e
como nos relacionamos com o sagrado,

A intolerância religiosa não tolera existências, desde sempre ela separa
familias, coloca filhos para fora de casa, desemprega, violenta, segrega,
temente o ódio e até mata.

São muitas as reivindicações junto ao Estado no que diz respeito a falta
de apoio, políticas públicas ou mesmo indiferença, ausência ou mesmo ataque
aos terreiros e outros espaços vineuiados a estas e outras práticas religiosas.

Ao mesmo tempo, as religiões de matriz não negra, apresentam um
histórico de apoio e políticas públicas voltadas a estruturação de suas religiões,
práticas e apoio aos seus adeptos. Exemplo disso, é o Código Tributário
Municipal (Lei nº 2415/1970), especificamente em seu art.183.

Dito isto, conclui-se que e necessário a eonstruçâo de políticas públicas
que possam amparar, proteger e incentivar as entidades, casas e terreiros para
que possam ser regularizados. estruturados ou mesmo isentos de impostos
entre outras taxas e contribuições municipais, o que impacta positivamente na
construção destes espaços.

Diante do exposto, o presente projeto de Lei Complementar revisa e
adequa a legislação municipal que trata sobre 3 sistema tributário, ao que ga e
preconizado pela Constituição Federal em relação a isenção de pagamento de
impostos para as religiões, vinculado a seus patrimônios imóveis.

O presente projeto de lei também moderniza e atualiza a legislação
municipal no que diz respeito às imunidades tri'sutarias para todas as religiões,
ou seja, caracteriza as religiões, os prédios associados e suas lideranças
religiosas, no sentido de explicitar e garantir os benefícios para os templos de
qualquer culto, favorecendo direitos as mais diversas pluralidades de
pensamento religioso presentes em nossa sociedade e na cidade de Ribeirão
Preto.



Esperamos que a partir do era projeto Cie lei tenhamos o incremento, ()
esíâmulo e a efetiva concretização das isenções de tPTU aos edifíciss sede das
organizações religiosas que são tão importantes e têm realãzado grandes
contribuições no campo social, cultural, filosófico e humano sara ncssa
comunidade.


