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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 001/2019

INSTITUI PROGRAMA DE
INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO
DE NOVOS LOTEAMENTOS NO
MUNICÍPIO DE ARARA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

o Prefeito Municipal da Arara, faz saber a todos os habitantes do Município
que, de acordo com o art. 62, da Lei Orgânica do Município, sanciona a presente Lei
Complementar:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Programa de
Incentivo a novos loteamentos no Município de Arara, mediante a isenção do
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, aos loteamentos e/ou
condomínios multifamiliares e condomínios de uso múltiplo, que vierem a ser
aprovados na Prefeitura Municipal de Arara, ou nas áreas de expansão urbana que
estejam nos últimos 12 (doze) meses em fase de instalação e que atenderem aos
demais critérios desta lei.

r--. Art. 22 - Os incentivos de que trata o Artigo 1º beneficiarão pessoas físicas e
.;»: jurídicas com projetos de loteamentos aprovados, a partir da vigência da presente

Lei.

Art. 3º - Os incentivos a serem concedidos, conforme dispõe a presente Lei,
consistem na isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, durante os
10 (dez) anos fiscais consecutivos, a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 4º - Para a obtenção das isenções previstas nesta Lei Complementar,
compreende-se por:

I - loteamento e/ou condomínio multifamiliar, o conjunto de edificações
destinadas a moradia, complexos habitacionais ou casas individuais;
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II - Condomínio de uso múltiplo, a utilização do mesmo imóvel por mais de
uma categoria de uso, quer seja, residencial, comercial e/ou de atividades de
suporte ou complementares.

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, consideram-se atividades de
suporte ou complementares, aquelas que permaneçam de forma exclusiva e
potencial à disposição dos proprietários ou ocupantes de imóveis nos loteamentos
elou condomínios multifamiliares e os utilizados em uso múltiplo e que tenham
seus custos compartilhados pelos mesmos, independentemente de sua efetiva
utilização.

Art. 5ª - Os loteamentos considerados irregulares ou clandestinos pelo
Municípiode Arara não poderão ser beneficiados com a isenção que trata o art. 1Q

desta lei.

Parágrafo Único - Para a obtenção da isenção o loteador 1empreendedor
deverá regularizar o seu empreendimento junto ao Município de Arara dentro de
um prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as regras previstas na Lei Federal n!!
6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do SoloUrbano.

Art. 6º - Caso seja verificado o descumprimento de quaisquer dispositivos
da presente lei, o loteador/ernpreendedor perderá todos os incentivos concedidos.

Art. 7º- - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Arara-PB,21 de julho de 2019 .
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Justificativa ao Projeto de Lei Complementar n!!01/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores(a) Vereadores(a),

Estamos enviando para apreciação pelos nobres membros dessa edilidade o
Projeto de Lei Complementar n° 01/2019, na expectativa de que a matéria seja
apreciada e aprovada. Para maior elucidação da nossa propositura.

A nossa proposta, Senhores(a) Vereadores(a), tem como objetivo incentivar
a criação de novos loteamentos, haja vista que para mudarmos de faixa de
distribuição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM da cota atual de 0,8
para 1.0, precisamos atrair aproximadamente 85 novas famílias para o nosso
município, além de novos investidores pela aquisição de lotes, visando a
construção da moradia própria, que proporcionarão empregos temporários e
renda.

Em face disso, um número considerável de proprietários de áreas
apropriadas para loteamento ultimamente tem encaminhado propostas com o
objetivo de realizar projetos de loteamento, solicitando o apoio da administração
municipal, para facilitar a tramitação dos processos, cuja implantação é altamente
onerosa.

Diante do exposto, o Poder Executivo decidiu encaminhar para o plenário
dessa casa este Projeto de Lei Complementar no sentido de viabilizar um Programa
de Incentivos para implantação de novos loteamentos em nossa cidade.

Assim sendo, caso seja aprovado a nossa propositura, fica criado o
Programa de Incentivo, mediante a isenção do pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU - que incíde sobre os imóveis a serem construídos nos
novos loteamentos urbanos.

Desta forma, como previsto no Artigo 2°, os incentivos vão beneficiar
pessoas físicas ou jurídicas no caso da implantação de projetos de loteamentos
aprovados. A isenção do IPTU será válida nos dez primeiros anos da vigência desta
Lei.
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Entendemos, Senhores(a) Vereadores (a), que este incentivo será um
impulso para o desenvolvimento de nossa cidade, porque com a venda de lotes
incentivados com a isenção de IPTU, muitas outras pessoas residentes nos
municípios circunvizinhos poderão construir suas residências e aqui fixar suas
moradias, ampliando o número de habitantes locais, o que futuramente, a partir de
1Q de janeiro de 2021, vai redundar em aumento de repasses da cota do FPM e
consequentemente no aumento da arrecadação para os cofres municipais .

. ---. Certo de que Vossas Excelências, após analisada a matéria e tendo
exaustivamente debatido a nossa proposta, aprovarão o presente Projeto de Lei
Complementar n? 01/2019, considerando o entendimento de que posto em prática
o Programa de Incentivo para implantação de novos loteamentos, o benefício virá
para todos os munícipes nos próximos anos.

Arara-PB, 21 de julho de 2019 .
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CNPJ: 08.582.207/0001-23 APROVADO

dos Santos
Vereador/Secretário
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Anésio Deodônio Mor~no

Vereador

Marly Pereira de Morais
Vereadora. 17_
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Josinaldo Clementino da Silva
Vereador

~W(OOXlUa e cLcrub~
Erizonaldo Chianca de Medeiros

Vereador

FOLHA DE VOTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTARN° 001/2019 DE AUTORIA DO

PODER EXECUTIVO QUE INSTITUI PROGRAMA DE INCENTIVO PARA

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS NO MUNiCíPIO DEARARA E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NA .{!J\A'--rY\IJhO SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO PERíODO
'"

REGIMENTAL, DO SEGUNDO BI~NIO (PRIMEIRA SESSAO) DA DÉCIMA

QUARTA LEGISLATURA REALIZADA EM $i DE ~f} DE 2019.
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