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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Regulamenta os instrumentos da política territorial para 

aplicação do parcelamento ou edificação compulsórios e o imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU 

progressivo no tempo, previstos na Lei Complementar nº 405/2019 

– Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. 

 

 

 

   Art. 1º Esta Lei Complementar regulamenta os instrumentos da política territorial e os 

procedimentos para aplicação do parcelamento ou edificação compulsórios e do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana - IPTU progressivo no tempo, nos termos da Lei Complementar nº 

405, de 18 de dezembro de 2019 – Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba (PDD) e da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2.001 e suas alterações. 

 

 

CAPÍTULO I 

DO PARCELAMENTO OU EDIFICAÇÃO COMPULSÓRIOS 

 

   Art. 2º Para o imóvel não edificado inserido em uma das zonas a seguir descritas e nas 

condições fixadas, assim considerado o imóvel urbano, lote ou gleba, cujo coeficiente de aproveitamento 

(CA) seja igual a 0 (zero) serão aplicados os instrumentos indutores do uso social da propriedade, do 

parcelamento ou da edificação compulsórios:  

 

   I - Zona Urbana de Reabilitação Central (ZURC), para imóvel não edificado em área 

igual ou superior a 500,00 m²; 

 

   II - Zona Urbana de Requalificação de Bairros 1 (ZURB 1), para imóvel não edificado 

em área igual ou superior a 1.000,00 m²; 
  
   III - Zona Urbana de Requalificação de Bairros 2 (ZURB 2), para imóvel não edificado 

em área igual ou superior a 2.000,00 m², inserida nos bairros: Verde, Jardim Califórnia, Água Branca, 

Pompéia, Cecap e Jardim São Francisco; 

 

   IV – Zona Urbana de Proteção da Paisagem 1, 2 e 4 (ZUPA 1, 2 e 4), para imóvel não 

edificado em área igual ou superior a 1.000,00 m², excluído os imóveis inseridos no perímetro do bairro 

Santa Cecília. 

 

   Parágrafo único. Este artigo não se aplica ao imóvel que não tenha acesso à 

infraestrutura básica, considerada esta a pavimentação da pista, escoamento das águas pluviais (mínimo 

de guia e sarjeta), rede para abastecimento de água potável, rede de coleta de esgoto, iluminação pública e 

rede de energia elétrica pública e domiciliar. 

 

   Art. 3º Ficam excluídos da definição de imóveis não edificados: 

 

   I - os imóveis que abriguem atividades que não necessitem de edificação para suas 

finalidades, como estacionamentos ou áreas de apoio a atividades econômicas; 

 

   II - aqueles que cumpram função ambiental relevante, dentre os quais, as Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e a Zona Especial de Parques Lineares (ZEPAL) estabelecida na Lei 

Complementar nº 405/2019 - PDD;   
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   III - aqueles que sejam objeto de demanda judicial, que não dependa de qualquer ação 

por parte do proprietário; 

 

   IV - os imóveis considerados de interesse do patrimônio cultural, histórico ou 

arquitetônico. 
  

   Art. 4º Os proprietários dos imóveis não edificados deverão ser notificados pela 

municipalidade, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB) para, no prazo máximo de 01 (um) 

ano a partir do recebimento da notificação, requerer oficialmente o licenciamento de seus projetos de 

parcelamento do solo ou de edificação, conforme o caso. 

 

   § 1º Os proprietários dos imóveis notificados, conforme o caput deste artigo, deverão 

iniciar a execução do parcelamento do solo ou a edificação, no prazo máximo de 02 (dois) anos a contar 

da expedição do alvará, cabendo aos mesmos a comunicação à SEMOB. 

 

   § 2º Os proprietários dos imóveis de que trata o caput deste artigo terão o prazo de até 04 

(quatro) anos, a partir do início das obras, para comunicar à SEMOB, a conclusão do parcelamento do 

solo ou da edificação do imóvel ou da primeira etapa de conclusão das obras, no caso de 

empreendimentos de grande porte. 

 

   § 3º A transmissão do imóvel, por ato inter-vivos ou causa mortis, posterior à data da 

notificação, transfere aos adquirentes a qualquer título, as obrigações de parcelamento ou edificação 

previstas nesta Lei Complementar em interrupção ou suspensão de qualquer prazo. 

 

   Art. 5º A notificação de que trata o artigo anterior deverá ser realizada pela SEMOB, 

sendo: 

 

   I – por funcionário da SEMOB ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa 

jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração; 

 

   II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma 

prevista pelo inciso I, retro. 

 

   § 1º A municipalidade providenciará a averbação da notificação, no cartório de registro 

de imóveis. 

 

   § 2º Uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado aproveitamento do imóvel em 

conformidade com esta Lei Complementar, caberá à municipalidade, proceder ao cancelamento da 

averbação junto ao registro de imóveis. 

 

   Art. 6º Em caso de descumprimento das condições e prazos previstos neste Capítulo, a 

municipalidade, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI), procederá à aplicação do 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU progressivo no tempo, seguindo as normas 

contidas nesta Lei Complementar e na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2.001 e suas alterações. 

 

   § 1º A SEMOB deverá averiguar o cumprimento da notificação e, caso não seja 

cumprida, encaminhará a SEMFI para as devidas providências quanto à tributação. 

 

   § 2º Entende-se como cumprida a notificação e a obrigação de edificação compulsória, 

para fins do disposto no § 1º, retro, quando o imóvel passar a ter o coeficiente de aproveitamento mínimo 

(CAmin) igual ou superior ao estabelecido para a zona em que esteja inserido, nos termos da Lei 

Complementar nº 405/2019 – PDD e, na falta deste, será considerado o CAmin = 0,2. 
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CAPÍTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 

PROGRESSIVO NO TEMPO 

 

   Art. 7º O imóvel não edificado cujo proprietário tenha sido regularmente notificado para 

promover seu adequado aproveitamento e que tenha descumprido as condições e os prazos estabelecidos 

para parcelamento ou edificação compulsórios, será tributado com IPTU Progressivo no Tempo, mediante 

aplicação de alíquotas majoradas, anualmente, pelo prazo de 05 (cinco) anos consecutivos, até atingir a 

alíquota máxima de 15% (quinze por cento), nos termos da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2.001 

e suas alterações.  

 

   § 1º Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU Progressivo no Tempo em 1º de 

janeiro do exercício subsequente ao da constatação do descumprimento por parte do proprietário, das 

condições e dos prazos estabelecidos para parcelamento ou edificação compulsórios, desde que o 

descumprimento perdure até essa data e, em 1º de janeiro de cada exercício seguinte, até que se cumpra a 

obrigação de parcelar ou edificar o imóvel. 

 

   § 2º As alíquotas progressivas a serem aplicadas a cada ano serão iguais a: 

 

   I - 3% (três por cento) no primeiro ano; 

 

   II - 6% (seis por cento) no segundo ano; 

 

   III - 9% (nove por cento) no terceiro ano; 

 

   IV - 12% (doze por cento) no quarto ano; 

 

   V - 15% (quinze por cento) no quinto ano. 

 

   § 3º No primeiro ano de aplicação do IPTU Progressivo no Tempo, o valor da alíquota do 

ano anterior, mencionado no § 2º deste artigo, será aquele que foi ou teria sido aplicado para a apuração 

do IPTU no exercício anterior, de acordo com legislação municipal, desconsiderando qualquer isenção, 

acréscimo, desconto ou limite de diferença nominal entre exercícios.  

 

   § 4º A majoração das alíquotas prosseguirá com a mesma base, mesmo que em exercícios 

posteriores ocorra alteração de dados cadastrais do imóvel que implique enquadramento diverso do 

adotado, conforme disposto no § 3º, retro. 

 

   § 5º O lançamento do IPTU Progressivo no Tempo será efetuado da seguinte forma: 

 

   I - lançamento regular do IPTU, em acordo com legislação municipal, sem qualquer 

desconto na base de cálculo, isenção do tributo ou outros benefícios fiscais;  

 

   II - lançamento complementar do IPTU Progressivo no Tempo, que consiste no produto 

do valor venal do imóvel, sem qualquer desconto, pela alíquota apurada conforme os §§ 2º, 3º e 4º deste 

artigo, subtraído do valor lançado conforme o inciso I deste parágrafo. 

 

   § 6º O lançamento complementar a que se refere o inciso II do § 5º deste artigo conterá 

aviso indicando tratar-se de tributação em razão do descumprimento da função social da propriedade.  

 

   § 7º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar ou edificar o imóvel, ocorrerá 

o lançamento do IPTU no exercício seguinte sem a aplicação das alíquotas previstas nesta Lei 

Complementar. 
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   § 8º Enquanto o proprietário atender às condições e aos prazos estabelecidos para o 

parcelamento ou edificação compulsórios do imóvel, considera-se comprovado o cumprimento da 

respectiva obrigação, para fins do disposto nos §§ 1º e 7º deste artigo. 

 

   § 9º É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos 

ao IPTU Progressivo no Tempo. 

 

   Art. 8º Os recursos auferidos pelo IPTU Progressivo no Tempo, serão incorporados ao 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial (FUMDET). 

 

   Art. 9º Observadas as disposições previstas nesta Lei Complementar, aplica-se ao IPTU 

Progressivo no Tempo a legislação tributária vigente no Município de Piracicaba.  

 

   Art. 10. Será mantida a cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, pela alíquota 

majorada, até que se cumpra a obrigação de parcelar ou edificar o imóvel. 

 

Art. 11. No que se refere ao lançamento do IPTU, a SEMFI poderá editar normas 

complementares necessárias à execução desta Lei Complementar. 

 

Art. 12. Esta Lei Complementar entra em vigor .............................. na data de sua 

publicação. 

 

 

 

BARJAS NEGRI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 


