Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 035/18

CONSIDERANDO que, muitos munícipes têm nos procurando relatando problemas para efetuar o
pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano;
CONSIDERANDO que, alguns desses problemas são oriundos do atraso dos Correios para a entrega dos
carnês nas casas dos contribuintes;
CONSIDERANDO que, neste exercício de 2018, com as mudanças para o pagamento atrasado de IPTU,
muitos munícipes que, por algum motivo perderam o prazo para o pagamento da primeira parcela ou até
mesmo da parcela única, estão encontrando dificuldades para obterem a segunda via do boleto atualizado,
que é uma nova exigência do sistema implantado. Ressalte-se que, nem todos os contribuintes dispõem de
computadores, impressoras e internet em suas residências; e, pior, muitos não têm sequer o dinheiro para
custear esse procedimento (atualização de boletos) por terceiros;
CONSIDERANDO que, em alguns casos, os contribuintes têm o dinheiro para fazerem os pagamentos
de IPTUs (atrasados), entretanto, dependem da emissão de boletos atualizados, mas não conseguem
atendimento, ficando frustrados e irritados, enquanto que, a Prefeitura perde a oportunidade de arrecadar,
já que essa dificuldade, muitas vezes, é o motivo pelo qual os munícipes deixam de pagar o IPTU; e,
CONSIDERANDO finalmente, que a arrecadação proporcionada pelo IPTU é uma das mais importantes;
já que o dinheiro fica totalmente na cidade e é disponibilizado rapidamente aos cofres públicos,
permitindo assim que, a Prefeitura custeie a máquina pública.
Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Senhor
Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte:
a) É possível a Prefeitura estudar formas de flexibilizar as formas para o pagamento do IPTU?
b) É possível, como forma de incentivo, disponibilizar o parcelamento do valor do pagamento à
vista (com desconto) em até três parcelas, como é feito pelo Governo Estadual com o IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores?
c) É possível a Prefeitura disponibilizar computadores com impressoras e acesso à internet e
funcionários para atenderem gratuitamente os contribuintes que busquem a emissão de segunda via
do carnê (quando necessário) ou atualizações de boletos?
d) É possível a Prefeitura treinar a sua equipe de atendimento ao munícipe, de forma que, ao ser
procurada oriente o contribuinte de forma eficiente, educada e humana, solucionando, o mais rápido
possível, os problemas apresentados?

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de fevereiro de 2018.
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