
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C. E. 41, 422  e 43/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

De acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, Art. 53, inciso II e da Resolução n2 322, de 18 de setembro de 2007 (Regimento 
Interno), Art. 182, inciso II, 

C O N V O C O Vossa Excelência para as 41, 422 e 43/2022 Sessões 

Extraordinárias, deste Legislativo, a realizarem-se no dia 10 de novembro de 2022, após 
a S.0. 74/2022. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 8 DE NOVEMBRO DE 2022. 

GERV6C . ilO GONÇALVES 
Presidente 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

S.E. 41, 422  E 43/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

S.E. 41/2022 

ORDEM DO DIA PARA A 41 (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A 

REALIZAR-SE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, APÓS A S.O. 74/2022.  

12  DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  293/2022, do Executivo, altera a redação do artigo 29, da Lei n2  

11.794, de 21 de setembro de 2018 e dá outras providências. (Sobre a revisão da Planta 

Genérica de Valores) 

S.E. 42/2022 

ORDEM DO DIA PARA A 42 (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A 

REALIZAR-SE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, APÓS A S.E. 41/2022  

V DISCUSSÃO 

1 - Projeto de Lei n2  293/2022, do Executivo, altera a redação do artigo 2, da Lei n9  

11.794, de 21 de setembro de 2018 e dá outras providências. (Sobre a revisão da Planta 

Genérica de Valores) 

S.E. 43/2022 

ORDEM DO DIA PARA A 43 (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A 

REALIZAR-SE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, APÓS A S.E. 42/2022  

MATÉRIAS REMANESCENTES DA S.E. 42/2022 

MATÉRIA DE REDAÇÃO FINAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 8 DE NOVEMBRO DE 2022. 

GERV' •_CLÁU' e - o NÇALVES 

Presidente 
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FL i. Z93/20Z 
	Sorocaba, de setembro de 2 022. 

SEJ-DCDAO-PL-EX- Lt /2022 
Processo n2 25.924/2017 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

O presente projeto trata de alteração da Lei n2  11.794, de 21 de 

setembro de 2018, mais especificamente de seu artigo 22. 

Inegável a importância que referido artigo representa para o Município, 

uma vez que prevê a constante atualização da Planta Genérica de Valores, evitando a 

defasagem do valor venal dos imóveis, o que acarreta considerável perda de arrecadação. 

Entretanto, apesar de primordial e indispensável, o artigo merece 

reparo, como veremos. 

O artigo 2, da Lei n2  11.794, de 21 de setembro de 2018, assim 

prescreve: 

"Art. 22  A Planta Genérica de Valores - PGV deverá ser revista uma vez 

por Mandato do Poder Executivo, no segundo ano de Governo, com 

início no ano de 2018" 

Entendemos que a fixação de ano para a elaboração da revisão torna 

temerária a norma, e pode acarretar em prejuízo irreparável para os contribuintes. isso 	j 

porque referida revisão no afeta apenas as contas públicas, mas também o bolso do 

cidadão, uma vez que a Planta Genérica de Valores serve de parâmetro para impostos como 

o IPTU (imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (imposto sobre Transmissão de Bens 

Imóveis) e Contribuição de Melhoria, portanto, trata-se de tema delicado e que deve ser 
tratado com extremo esmero. 

Ademais, não é somente um instrumento tributário, pelo contrário, 	. 
referido estudo norteará o planejamento municipal no que diz respeito ao uso e ocupação do 

solo, verificará a infraestrutura das regiões, o que impactará diretamente na segurança, vias 

de acesso, disponibilidade de serviços púbicos, comércio e serviços, futuros 

empreendimentos, dentre outros fatores, pois também impacta diretamente no Piano 
Diretor. 

Por tais razões, tendo em vista da importância da PGV, acreditamos que 

fixar o segundo ano de governo como marco de apresentação de revisão tão significativa e 

que afeta diretamente o planejamento municipal, tal como ocorre com a redação atual, 

impede que seja realizado com a atenção que merece. 

Vale destacar que nossa planta genérica é de 2006, portanto, no se 

trata de mera atualização, mas sim da confecção de nova planta e, a partir dela, atualizações 
permanentes e constantes do cadastro imobiliário do Município. 

Vaie enfatizar, também, que a nova planta deverá corrigir distorções de 

anos, em especial nos loteamentos novos, sendo certo que inúmeros empreendimentos, de 
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menor potencial econômico, estão localizados em regiões consideradas nobres e vêm 
pagando valores no condizentes com sua realidade financeira, causando dsequfl(brk» 

orçamento familiar. 

Portanto, trata-se de trabalho árduo e meticuloso, que deve ser muito 

bem planejamento e amplamente debatido, uma vez que, feito de qualquer forma e as 

pressas, pode causar grande impacto, pois afetará diretamente a população, principalmente 
os contribuintes que pagam os impostos municipais, como já ocorreu em ocasiões anteriores. 

É certo que a Lei em questão é de 2018, contudo, as providências que 

deveriam ter sido tomadas àquela época não o foram, sendo prematuro exigir a realização de 

trabalho tão importante já no segundo ano de governo. 

De outra sorte, mister enfrentarmos as questões referentes às despesas 

públicas, uma vez que a revisão periódica demanda despesas para o custeio dos estudos, do 

georreferenciamento, de consultoria técnica, dentre outras indispensáveis, razão pela qual só 

o administrador pode determinar o momento ideal para sua efetivação. 

Assim, sem se eximir da responsabilidade da revisão necessária, poré 

com o intuito de realizar o trabalho com excelência, o que demanda tempo e condições 

necessárias para só assim cobrar dos contribuintes o valor justo sobre a propriedade, sem 

onerosidade excessiva, é que se propõe a alteração da Lei para constar que a revisão da PGV 

deverá ser feita uma vez por "Mandato", ou seja, a revisão será feita obrigatoriamente uma 

vez por mandato, incluindo-se o presente, porém, sem ano pré-fixado, ficando a critério da 

administração escolher a data que melhor lhe convir. 

Estando, dessa forma, plenamente justificada a presente proposição, 

conto com o apoio de Vossa Excelência e dos Nobres Vereadores para a transformação do 

Projeto em Lei, solicitando, ainda, que sua apreciação se dê em REGIME DE URGÊNCIA, 
conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município e reiterando protestos da mais elevada 

estima e consideração. 

Atenciosamente, 

MA ; NHATO 

-Pref 
	

u n ici pai 

Ao 

Exmo. Sr. 

GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 

DD. Presidente da Câmara Municipal de 

SOROCABA 
PL - Altera a redação do artigo 22,  da Lei n2 11.794, de 21 de setembro de 2018 e dá outras 
providências. 



Prefeitura de SOROCABA 

PROJETODELEL Y2 2 3 / 2 07-2 

(Altera a redação do artigo 29, da Lei n2  
11.794, de 21 de setembro de 2018 e da 

outras providências). 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta: 

Art. 12  O artigo 22, da Lei n2  11.794, de 21 de setembro de 2018, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 29  A Planta Genérica de Valores - PGV deverá ser revista uma vez 

por Mandato do Poder Executivo, com início na legislatura 2021/2024". (NR) 

Art. 22  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta 

de verba orçamentária própria. 

Art. 32  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

RÕDÍGGAN11ATO 

Prefeito Municipal 



LEI ORDINÁRIA N°11794/2018 

Dispõe sobre a revogação da Lei n° 11.593, de 29 de setembro de 2017, 

que dispõe sobre a Planta Genérica de Valores De Metro Quadrado de 

terrenos, edificações e estradas no Município, revogação da Lei n° 
11.709, de 7 de maio de 2018, que a alterou, repristinação da Lei n° 

8.066, de 26 de dezembro de 2006 e dá outras providências. 

fl Promulgação: 21/09/2018 O Tipo: Lei Ordinária 
O Classificação: Código Tributário 

LEI N2 11.794, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre a revogação da Lei n2  11.593, de 29 de setembro de 2017, que dispõe sobre a 

Planta Genérica de Valores De Metro Quadrado de terrenos, edificações e estradas no 

Município, revogação da Lei n2  11.709, de 7 demaio de 2018, que a alterou, repristinaço da 

Lei n2  8.066, de 26 de dezembro de 2006 e dá outras providências. 

Projeto de Lei n9  213/2018 - autoria do EXECUTIVO. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 12 Ficam expressamente revogadas a Lei n2  11.593, de 29 de setembro de 2017, que 

dispõe sobre a Planta Genérica de Valores de Metro Quadrado de terrenos, edificações e 

estradas no Município e a Lei n2  11.709, de 7 de maio de 2018, que a alterou. 

Art. 22  A Planta Genérica de Valores - PGV deverá ser revista uma vez por Mandato do Poder 

Executivo, no segundo ano de Governo, com início no Ano de 2018. 

Art. 32  As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 45? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando repristinados os efeitos da Lei 

n2  8.066, de 26 de dezembro de 2006. 

Palácio dos Tropeiros, em 21 de setembro de 2 018, 3642 da Fundação de Sorocaba. 

JOSÉ ANTONIO CALDINI CRESPO 

Prefeito Municipal 

ANA LÚCIA SABBADIN 

Secretária dos Assuntos Jurídicos e Patrimoniais 

ERIC RODRIGUES VIEIRA 

Secretário do Gabinete Central 

MARCELO DUARTE REGALADO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXMO. SR. PRESIDENTE 	 PL 293/2022 

Trata-se de projeto de lei ordinária que "Altera a redação do artigo 

21, da Lei n° 11.734, de 21 de setembro de 2018 e dá outras providências", de autoria do 

Executivo. 

Extrai-se da mensagem do Sr. Prefeito Municipal, que: 

a fixação de ano para a elaboração da revisão torna temerária a norma, e 
pode acarretar em prejuízo irreparável para os contribuintes. Isso porque 
referida revisão não afeta apenas as contas públicas, mas também o bolso do 
cidadão, uma vez que a Planta Genérica de Valores serve de parâmetro para 
impostos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto 
sobre Transmissão de Bens Imóveis) e Contribuição de Melhoria, portanto, 
trata-se de tema delicado e que deve ser tratado com extremo esmero. 

Por tais razões, tendo em vista da importância da PGV, acreditamos que fixar 
o segundo ano de governo como marco de apresentação de revisão tão 
significativa e que afeta diretamente o planejamento municipal, tal como ocorre 
com a redação atual, impede que seja realizado com a atenção que merece' 

Para melhor ilustrar a alteração legislativa em análise, segue a 

transcrição da redação atual do dispositivo que se pretende alterar, bem como a nova 

redação proposta: 

REDAÇÃO ATUAL 

Art. 2° A Planta Genérica de Valores - PGV deverá ser revista uma vez por 
Mandato do Poder Executivo, no sequndo ano de Governo, com início no 
Ano de 2018.  

NOVA REDAÇÃO PROPOSTA 

Art. 20  A Planta Genérica de Valores - PGV deverá ser revista uma vez por 
Mandato do Poder Executivo com início na legislatura 2021/2024.  



Roberta 
Procuradõra 

eiga 
õgislativa 

CÂMARA MUNICIPAL DE S ORO CABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Em suma, a presente proposição pretende a alteração da redação 

do art. 20  cia Lei no 11.734, de 2018, para fazer consr que a ng--viraffiodn P19nt2 Genérica 

de Valores deverá ser feita obrigatoriamente uma vez por mandato, incluindo-se o 

presente, porém, sem ano pré-fixado, ficando a critério da Administração escolher a data 

que melhor lhe convir. 

Tal iniciativa não encontra óbices legais, haja vista tratar-se de 

alteração legislativa legítima, cabendo aos Vereadores a análise do mérito objeto da 

proposição. 

Aliás, sobre a alteração de leis, a Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4657/42), lei de hermenêutica para toda a legislação e 

aplicação do direito no âmbito nacional, dispõe que- 

"Art. 20  Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra 
a modifique ou revogue". (g. n.) 

Por fim, cabe alertar que o Sr.' Prefeito solicitou que o processo 

legislativo tramite em regime de urgência, nos termos do §11  do art. 44 da Lei Orgânica 

Municipal.' 

Ex positis, nada a opor sob o aspecto legal da proposição, 

ressaltando que a sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria simples dos 

membros desta Casa de Leis, nos termos do art. 162 do seu Regimento Interno. 

É o parecer. 

Sorocaba, 22 de setembro de 2022. 

1 Ar!. 44. O Prefeito poderá enviar à Câmara projeto de lei sobre qualquer matéria, os quais, se assim o solicitar, deverão ser apreciados dentro de 
noventa dias Q contar do recebimento. 
§ 1 	Se o Preft#o julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto sefciça em quarenta e cinco dias. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Relator: Vereador Luis Santos Pereira Filho 
PL 29312022 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Executivo, que "Altera a redação 
do artigo 2°, da Lei no 11.734, de 21 de setembro de 2018 e dá outras providências", 
havendo solicitação de urgência em sua tramitação (art. 44, § 10 , da LOM). 

De início, a proposição foi encaminhada ao Jurídico, que exarou parecer 
favorável ao projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão 
de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, verificamos que ela está em 
consonância com o nosso direito positivo, especialmente com o art. 20, §§ 10  e 30  do 
Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro), que prevê a técnica-legislativa de alteração expressa das normas, 
sendo que este PL propõe a revisão da Planta Genérica de Valores 
obrigatoriamente uma vez por mandato, sem ano pré-fixado, cabendo aos 
parlamentares o mérito político da questão. 

Por todo exposto, nada a opor sob o aspecto leqal,  ressaltando-se 
que a eventual aprovação dependerá do voto favorável da maioria simples dos 
membros (Art. 162, do RIC). 

S/C., 22 de stembro de 2 

LUIS SA'NT6S PERE1IA FILHO 
Presidente-Reltor' 

1 

ANUNCIAÇÃO DOS PASSOS 
Membro 

JOÃO DO IZETI SILVESTRE 
m b ro 
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COMISSÃO DE ECONOTS'IIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E PARCERIAS 

SOBRE: Projeto de Lei n° 293/2022, do Executivo, altera a redação do artigo 2°, da Lei 

n° 11.794, de 21 de setembro de 2018 e dá outras providências. (Sobre a revisão da 

Planta Genérica de Valores) 

Pela aprovação. 

Sorocaba, 21 de setembro de 2022. 

ÍTALO MOREIRA 

JOAie IZE:' SILVESTRE 

Me bro 

rRI 	AbO PASSOS 

Membro 

oo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 	S ORO CABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

SOBRE: O Projeto de Lei n2  293/2022 

Trata-se do Projeto de Lei n2  293/2022, do Executivo, que altera a redação 

do artigo 22, da Lei n2  11.794, de 21 de setembro de 2018 e dá outras providências. (Sobre a 

revisão da Planta Genérica de Valores) 

De início, a proposição foi encaminhada à Douta Secretaria Jurídica para o 

exame da matéria quanto ao aspectos legais e constitucionais, que exarou parecer favorável ao 

projeto. No mesmo sentido, a Comissão de Justiça também no se opôs a tramitação do Projeto. 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, a esta Comissão 

de Habitação e Regularização Fundiária para ser apreciado. o art. 48-1 do RIC dispõe: 

Art. 48-1. À Comissão de Habitação e Regularização Fundiária compete: (Acrescido pela 

Resolução n2 413/2014) 

- acompanhar o plano municipal de regularização fundiária do município; (Acrescido pela 

Resolução n2 413/2014) 

II - promover estudos, seminários, conferências, audiências públicas sobre e tema 

Regularização Fundiária; (Acrescido pela Resolução n 9 413/2014) 

III - propor leis e soluções para a regularização fundiária de loteamentos clandestinos ou 

irregulares no município; (Acrescido pela Resolução n9  413/2014) 

IV - propor todas as ações para a aplicação da Lei n2  8.451/2008 e alterações; (Acrescido 
pela Resolução n2 413/2014) 

V - promover estudos e propor a urbanização e revitaliza ção das áreas regularizadas no 

município; (Acrescido pela Resolução n2 413/2014) 

VI - promover estudos e propor ações no pós-regularização junto as famílias beneficiadas 
pela Regularização Fundiária; (Acrescido pela Resolução n2  413/2014) 

VII - fiscalizar o bom andamento do Programa Municipal de Regularização Fundiária no 
município; (Acrescido pela Resolução n2  413/2014) 

VIII - promover trocas de experiência por meio de palestras, seminários e conferências 

sobre o tema Regularização Fundiária; (Acrescido pela Resolução n2 413 2014) 

IX - fiscalizar as ações para a prevenção, proibição de invasões e ocupações irregular no 
município; (Acrescido pela Resolução n9  413/2014) 

X - acompanhar todas as etapas dos programas de habitação de interesse social no 
município; (Acrescido pela Resolução n2  413/2014) 
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XI - acompanhar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social no município; 

(Acrescido pela Resolução n9  413/2014) 

XII - acompanhar a elegibilidade das famílias, ocupação e pós ocupação dos conjuntos 

habitacionais populares; (Acrescido pela Resolução n2 413/2014) 

XIII - propor discussão, analise e propostas ao Plano Diretor sobre Habitação de Interesse 

Social e Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS e Áreas de Especial Interesse Social - AEIS; 

(Acrescido pela Resolução n2 413/2014) 

XIV - desenvolver ações junto aos órgãos governamentais sobre programas de Habitação 

de Interesse Social; (Acrescido pela Resolução ng 413/2014) 

XV - emitir parecer sobre proposição que trate de habitação popular e matéria ligada à 

regularização fundiária do Município. (Acrescido pela Resolução n9 413/2014 

Voto do Relator 

Chega para esta comissão de mérito o Projeto do Poder executivo que 

vem alterar o art. 22  da lei 11.794 de 21 de setembro de 2018. A alteração sugerida pelo poder 

executivo é que a revisão da PGV deverá ser feita uma vez por "Mandato", ou seja, a revisão será 

feita obrigatoriamente uma vez por mandato. 

É importante ressaltar a importância da revisão das plantas genéricas que 

se feita com agilidade sem observar detalhes pode acarretar em prejuízo irreparável para os 

contribuintes. Isso porque referida revisão não afeta apenas as contas públicas, mas também o 

bolso do cidadão, uma vez que a Planta Genérica de Valores serve de parâmetro para impostos 

como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens 

Imóveis). 

Está comissão de mérito entende que o Poder executivo tem no ato das 

suas atribuições plena sapiência da melhor data para realizar este trabalho, destacando-se que de 

forma alguma o Executivo Municipal está se negando a realizar este trabalho, apenas dispondo de 

um maior tempo para análise. Por todo exposto, esta comissão de mérito no se opõem a 

tramitação do projeto em questão. 

S/C., 22 de setembro (de 2022 

/7 
VITOdCEXANDRE RO 

Presidente da Comis 

FABlOSlMOAMEj: ÍOC' O LEITE 

IARA BERNARDI 

Membro 


