
EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA Nº 006/2022 
 
AUTOR: Vereador – Carlos Eduardo Zanchet Girardello - DEM 
                 

Altera o parágrafo único do artigo 13 do Projeto 
de Lei n.º 001, de 08 de fevereiro de 2022, e 
acrescenta os §§1º, 2º e 3º ao artigo 13 ao referido 
PL;  e igualmente, modifica o artigo 26 do Projeto 
de Lei n.º 001, de 08 de fevereiro de 2022, que 
“Dispõe sobre Planta Genéricas de Valores 
Município de Alto Garças-MT e dá outras 
providências”.  

 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n. º 001, de 08 de fevereiro de 2022:  

 
Art. 1º – Altera o parágrafo único do artigo 13 do Projeto de Lei n.º 001, de 

08 de fevereiro de 2022, e acrescentando os §§ 1º, 2º e 3º ao referido artigo; 

com a seguinte redação: 

 
“Art. 13 – (...) 
 
Parágrafo primeiro – A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel 
transmitido em condições normais de mercado, não estando 
vinculado a base de cálculo do IPTU. 
 
Parágrafo segundo – O valor da transação declarado pelo 
contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de 
mercado, que somente pode ser afastada pelo Fisco Municipal, 
mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. 
 
Parágrafo terceiro – O Município não poderá arbitrar previamente 
a base de cálculo do ITBI com respaldo de referência por ele 
estabelecido de forma unilateral”. 
 

Art. 2º Altera o artigo 26 do Projeto de Lei n. º 001, de 08 de fevereiro de 
2022, passando a tramitar com a seguinte redação:  



 
“Art. 26 – Buscando garantir a segurança jurídica e respeitando a 
capacidade contributiva do contribuinte, fica o Poder Executivo 
Municipal, por meio de decreto regulamentar, autorizado a reduzir 
em até 30% (trinta por cento), a base de cálculo do IPTU, sempre 
que os valores obtidos se mostrarem elevados para os padrões de 
renda da população local, devendo a redução abranger a totalidade 
dos imóveis inseridos na mesma zona tributaria, 
independentemente das zonas fiscais/ região em que se encontrar 
o imóvel. ” 

 
 
Art. 3º - Esta Lei/Emenda Aditiva e Modificativa entra em vigor na data de 

sua publicação devendo o Gestor Público atentar-se para realizar das 

modificações desta Emenda quando da sanção e publicação da Lei.   

 
Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças/MT, em 12 de dezembro de 2022.  
 

 
 

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO 
VEREADOR - DEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
J U S T I F I C A T I V A: 

 

 
A propositura da presente Emenda Aditiva e 

Modificativa visa adequar o Projeto de Lei 001, de 08 de fevereiro de 
2022, ao entendimento do STJ sobre a base de cálculo do ITBI, e 
resguardar o direito  do contribuinte questionar os valores os valores 
venais, base de cálculo do IPTU.  
 

Desse modo, por tais razões solicito o apoio dos 
Nobres Edis para a aprovação da presente emenda modificativa.  
 

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 
Legislativo de Alto Garças/MT, em 12 de dezembro de 2022.  
 
 
 

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO 
VEREADOR - DEM 

 
 

 
 


