Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

PUBLICADO(A) NO JORNAL
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Alterado pelo Decreto 19.042/2022

DECRETO N. 18.968, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2021.

Regulamenta o artigo 7Q da Lei n. 2.252, de 21 de
novembro de 1979 e suas alterac;:oes, que "lnstitu i
o C6digo Tributario do Municipio de Sao Jose dos
Campos" e o artigo 69 da Lei Complementar n.
319, de 23 de maio de 2007 e suas alterac;:oes, que
"Dispoe sabre o Impasto Sabre a Propriedade
Pred ial e Territorial Urbana" e da outras
providencias.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usa das atribuic;:oes legais que lhe sao
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990;

Considerando a necessidade de simplificac;:ao dos procedimentos relatives a nao
incidencia do IPTU de im6vel com explorac;:ao rural;
Considerando a necessidade do Municipio incentivar a conservac;:ao e a restaurac;:ao
ecol6gica no perfmetro urbana;
Considerando os servic;:os ecossistemicos que a vegetac;:ao nativa promove

a popu lac;:ao;

Considerando que urn dos principais fatores de perturbac;:ao da restaurac;:ao ecol6gica e a
presenc;:a dominante de herbaceas ex6ticas que dificultam a implantac;:ao e o. estabelecimento da
vegetac;:ao nativa, e que este fato torna o estabelecimento da cobertura do solo com vegetac;:ao nativa
urn desafio;
Considerando ainda o que consta no Processo Administrative n. 138.408/2021;
DECRETA:

CAPITULO I
DAS DISPOSI<;OES GERAIS
Art. 1Q Fica regulamentado por este Decreta o proced imento para :
I - a realizac;:ao da Declarac;:ao de Destinac;:ao Rural do im6vel localizado em zona urbana
do Municipio, prevista no § 1Qdo art. 7Q, da Lei n. 2.252, de 21 de novembro de 1979 e suas alterac;:o
que " lnstitui o C6digo Tributa rio do Municipio de Sao Jose dos Campos." ;
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II - comprovac;:ao da efetiva preservac;:ao das Areas descritas nos incises 1a Ill do art. 69,
da Lei Complementar n. 319, de 23 de maio de 2007, que " Disp5e sabre o Impasto Sabre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana", com redac;:ao dada pela Lei Complementar n. 647, de 24 de setembro de

2021.
CAPITULO II
DA DECLARA~AO DE DESTINA~AO RURAL
Art. 2Q 0 proprietario, titular do domfnio util, ou possuidor a qualquer titu lo, de im6vel
que, mesmo localizado na zona urbana, seja utilizado, em explorac;:ao ext rativa vegetal, agricola,
pecuaria ou agroindustrial, devera efetuar a Declarac;:ao de Destinac;:ao Rural, em meio eletron ico, par
meio do " Prefbook", que podera ser acessado no sftio eletronico da Prefeitura, no enderec;:o:
www.sjc.sp.gov.br.
Art. 3Q A Declarac;:ao de Destinac;:ao Rural devera apresentar as seguintes informac;:5es
sabre o im6vel e titularidade:
I - tipo de exp lorac;:ao do im6vel, se :
a) extrat iva vegetal;
b) agricola ;
c) pecuaria ;
d) agroindustrial.
II - exerdcios a que se referem as informac;:5es prestadas;
Ill - numero de inscric;:ao do im6vel no Cadastre lmobiliario Municipal, conforme §2Q
deste artigo;

e

IV - informac;:ao se o im6vel objeto de arrendamento ou comodato, indicando o prazo
de vigencia do contrato ou instrumento assemelhado;
V - numero de Cadastre Nacional de Pessoas Jurfdicas - CNPJ do contribuinte, ou do
arrendatario ou comodata rio, quando o caso;
VI - numero do registro no Cadastre de Produtor Rural, da Secretaria da Fazenda do
Estado de Sao Paulo, referente ao CNPJ indicado no inciso anterior;
VII - numero do registro do im6vel no Cadastre Ambiental Rural Paulista - CAR;
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VIII - numero do recibo da Declarac;:ao do lmposto Sobre a Propriedade Territorial RuralITR, bem como do Cadastre lmobiliario Brasileiro- CIB;
IX- indicac;ao des numeros e juntada das Netas Fiscais de Compra obtidas pela
explorac;:ao das atividades descritas nas alfneas do incise I, deste artigo;
X - indicac;:ao des numeros e juntada das Netas Fiscais de Venda da produc;:ao de acordo
com as atividades descritas nas al ineas do incise I, deste artigo;
XI - j untada das Netas Fiscais de insumos utilizados na explorac;:ao das atividades
descritas nas alineas do incise I, deste artigo;
XII - procurac;:ao, case o declarante nao seja o titular do im6vel;
XIII- declarac;ao de ve racidade das informac;oes prestadas;
XIV - outras informac;:oes ou documentos que comprovem a explorac;ao ou que forem
so licitados pel a Administrac;ao Tributaria.

§12 As informac;oes descritas nos incises II, VIII, IX, X e XI deste artigo devem ser
referentes aos tres exercicios anteriores ao da Declarac;ao.
§22 0 im6vel identificado no incise Ill, deste artigo, podera referir-se a mais de uma
inscric;:ao imobiliaria, desde que as areas des im6veis sejam contiguas, sendo neste case apresentada
uma unica declarac;ao, abrangendo varias inscric;:oes.
§3 2 As Netas Fiscais indicadas no incise IX deste artigo, devem apresentar no campo
destinatario o enderec;:o do im6vel eo nome do titular, arrendatario ou comodatario.
§42 As Netas Fiscais indicadas no incise X deste artigo, devem apresentar no campo
remetente o enderec;:o do im6vel e o nome do tit ular, arrendatario ou comodata rio.
Art. 42 A Declarac;ao de que t rata o artigo 32 deste Decreto devera ser realizada a cada
tres a nos, ate o dia 31 de marc;:o, a partir do exercicio de 2022.
Paragrafo unico. 0 periodo de tres anos previsto no "caput" deste artigo, nao
prevalecera no case de alterac;ao da titularidade do im6vel, sendo que neste case a declarac;ao sera
exigida no proximo exercicio seguinte da alterac;:ao cadast ral.

a

Art. 52 As informac;oes da Declarac;ao de Destinac;:ao Rural do im6vel tem presunc;a
relativa e estao suje itas a fiscalizac;:ao da Administrac;ao Tributaria, mediante o exame de documen s
relacionados explorac;ao rural do bem.

a
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Art. 6Q Os contribuintes que efetuarem a Declara~ao de Destina~ao Rural sao
responsaveis civil, penal e administrativamente pelas informa~oes prestadas.
Art. ]Q 0 reconhecimento da nao incidencia tributaria do IPTU em razao da explora~ao
rural tera vigencia para o exercfcio da Declara~ao e para os dois exerdcios seguintes.
Art. 8Q Na hip6tese de o contribuinte nao prestar a Declara~ao de Destina~ao Rural na
forma estabelecida na legisla~ao municipal, ou verificada a falsidade, omissao ou inexatidao das
informa~oes, a Administra~ao Tributaria aplicara as penalidades previstas na legisla~ao vigente e o
contribuinte devera ser notificado a apresentar a documenta~ao no prazo de 30 (trinta) dias.
Paragrafo unico. No caso de nao atendimento da notifica~ao prevista no "caput" deste
artigo, a Administra~ao procedera o lan~amento do lmposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU, com base em vistoria "in loco" e nas informa~oes ja cadastradas, que indiquem a nao
explora~ao rural do im6vel.
CAPITULO Ill
DA COMPROVA<;AO DAS AREAS AMBIENTAIS EFETIVAMENTE PRESERVADAS
Art. 9Q Para efeitos dos §§1Q e 3Q do art. 69, da Lei Complementar n. 319, de 23 de maio
de 2007 e altera~oes, entende-se como area efetivamente preservada, aquelas descritas nos incises I a
Ill do referido artigo, que atendam um dos requisites abaixo:
I - possua vegeta~ao nativa que conste no lnventario Florestal do Estado de Sao Paulo,
em sua versao mais recente, ou em outro levantamento oficial vigente, e possua sub-bosque native
quando se tratar de fisionomia florestal;
II - possua vegeta~ao nativa de fisionomia florestal, campestre ou savanica com
cobertura do solo com vegeta~ao nativa maior ou igual a 70% (setenta por cento) e no mfnimo 25 (vinte
e cinco) especies nativas apontadas no Laudo Tecnico Ambiental, descrito no incise V do art. 11 deste
Decreto.
Ill - seja objeto de interven~ao esporadica ou permanente que comprometa a
restaura~ao ecol6gica, quando envolvidas atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, de
utilidade publica ou de interesse social, devidamente licenciadas pelo 6rgao Ambiental competente.
§1Q No caso da Areas de Manejo e Reserva Ambiental - AMRA a por~ao de area
destinada restaura~ao eco16gica, sera isenta do IPTU pelo perfodo de 3 (tres) anos desde que a data
de emissao de licenciamento ou aprovac;ao.

a

§2Q A por~ao de area destinada a restaura~ao ecol6gica das Areas de Manejo e Reserv
Ambiental - AMRA sera considerada como efetivamente preservada pelo perfodo de
(tres) an s,
contado a partir da data de aprova~ao do parcelamento que lhe deu origem.
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§3Q 0 enquadramento das areas nos incises do artigo 9Q deste Decreto e o
procedimento administrative dos processes que visam
comprova~ao da efetiva preserva~ao da
vegeta~ao sao instrufdos atraves Manual Tecnico, que o Municipio ira disponibilizar em seu endere~o
eletronico: www.sjc.sp.gov.br, cujo conteudo contera fluxogramas e o modele de Laude Tecnico
Ambiental, previsto no incise V do art. 11 deste Decreto.

a

Art. 10. Uma vez comprovada a efetiva preserva~ao da vegeta~ao de determinada area,
as comprova~oes subsequentes se darao a cada 3 (tres) anos ou em perfodo maier, a criterio da
Municipalidade.
Paragrafo unico. A aplica~ao de um perfodo maier, nos termos do "caput" deste artigo,
ocorrera quando a area efetivamente preservada possuir fisionomia florestal com dossel contin uo e
sub-bosque native estabelecido, atributos que promovem resistencia e resiliencia vegeta~ao.

a

Art. 11. A comprova~ao da efetiva preserva~ao das areas, para fins de isen~ao do IPTU,
nos termos do disposto no art. 69, da Lei Complementar n. 319, de 23 de maio de 2007, e suas
altera~oes, deve se dar via processo administrative, a ser protocolado presencia Imente ou por meio da
fe rramenta online "Prefbook", acompanhado dos seguintes document os, em formate de documento
digital portatil- PDF:
I - requerimento disponibilizado pela Prefeitura no seu endere~o eletronico;
II - quando se tratar de pessoa jurfdica, devem ser apresentados os segu intes
documentos do t itular do im6vel, no que couber:
a) documento de constitui~ao da pessoa jurfdica, com suas respectivas altera~oes,
devidamente regist rado no 6rgao competente, inclusive com ata de assemble ia na ultima elei~ao, no
case de Estatuto Social;
b) comprovante de inscri~ao do CNPJ;
c) procura~ao, case o requerente nao seja o t itular do im6vel;
Ill -quando se tratar de pessoa f fsica, devem ser apresentados os seguintes documentos
do titular do im6vel, no que couber:
a) Cadastre de Pessoa Ffsica- CPF;
b) documento de identidade;
c)
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IV - c6pia da matrfcula atualizada do im6vel, expedida a no maximo 30 (trinta) dias, da
data de protocolo do pedido, ou documento de titularidade do im6vel, no case de titular do domfnio
util ou possuidor a qualquer tftulo;
V- Laude Tecnico Ambiental, nos termos do art. 12 deste Decreto.
Art. 12. 0 Laude Tecnico Ambiental, a que se refere o incise V do art. 11 deste Decreto,
devera center minimamente a demarca~ao e quantifica~ao da area que sera objeto de comprova~ao da
preserva~ao da vegeta~ao nativa.

§1Q Quando a situa~ao for enquadrada no incise II do art. 9Q deste Decreto, ou quando
solicitado pela municipalidade, devera ser indicado, na area demarcada, a porcentagem de cobertura
do solo com vegeta~ao nativa, com metodologia descrita pela Porta ria CBRN n. 01/2015.
§2Q 0 laude descrito no "caput" deste artigo devera ser acompanhado:
I - por planta ambiental contendo as informa~oes que subsidiarao a analise da solicita~ao
de isen~ao de IPTU, conforme Manual Tecnico descrito no §2Q do art. 9Q deste Decreto;
II - de anota~ao de responsabilidade tecnica recolhida por profissional habilitado
registrado em conselho declasse.

§3Q Os arquivos digitais (dwg, shp ou kmz) da planta ambiental deverao ser entregues
mediante solicita~ao do tecnico da municipalidade.
CAPfTULO IV
DAS DISPOSic;OES TRANSIT6RIAS E FINAlS

a

Art. 13. Aos processes administrativos dos exercfcios de 2021 e anteriores que visam
concessao de isen~ao de IPTU, nos termos do art. 69, da Lei Complementar n. 319, de 23 de maio de
2007 e altera~oes, deverao seguir a regulamenta~ao disposta no artigo 14 deste Decreto.
Art. 14. Entende-se como area efetivamente preservada, nos termos do art. 69 com
reda~ao dada pela Lei Complementar n. 319, de 23 de maio de 2007, com reda~ao dada pelo art. 13 da
Lei Complementar n. 457, de 16 de dezembro de 2011, a que atenda um dos requisites abaixo:
I - possua vegeta~ao nativa que conste no lnventario Florestal do Estado de Sao Paulo,
em sua versao mais recente, ou em outre levantamento oficial vigente, e que possua sub-bosque native
quando tratar-se de fisionomia florestal;
II - aquela que serviu como objeto de analise em processo cujo ano de abertura estej
contido no perfodo de execU(;ao das medidas de restaura~ao previstas no cronograma do Termo
Compromisso de Restaura~ao Ambiental- TCRA e firmado junto ao 6rgao Ambiental co petente.
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Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publ ica!;ao, revogadas as disposi!;5es
em contrario .
Sao Jose des Campos, 3 de dezembro de 2021.

~Ra uth
Prefeit_£l

Regist rado no Depa rtamento de Apoio Legislative da Secret aria de Apoio Juridico, aos
tres dias do mes de dezembro do anode dois m il e vinte e um.

Evert
meida Figueira
Departamento de Apoio Legislative
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