
INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 06/2014

Versão: 01

Aprovação em: 10 de Março de 2014.

Ato de aprovação: Decreto Municipal Nº 125/2014

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE

Art.  1°  Estabelecer  procedimentos  para  a  medição  de declividade  nos  terrenos  de

Santa Teresa, para que seja possível constatar se tais terrenos possuem os requisitos

previstos na Lei, para redução de 70% (setenta por cento) no valor do IPTU – Imposto

Predial e Territorial Urbano.

CAPÍTULO II 

DA ABRANGENCIA

Art.  2°  Esta  Instrução Normativa abrange todos os imóveis  do Município  de Santa

Teresa que pagam IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano.

CAPÍTULO III

DA BASE LEGAL

Art.  3º O fundamento jurídico encontra  respaldo  no Inciso IV do Artigo 172 da Lei

Municipal Complementar nº 001/2010 para o imóvel com dimensões acima de 750 m²

(setecentos e cinquenta metros quadrados) e que possuírem declividade acima de 30%

(trinta por cento), dizendo que os imóveis que se enquadram em tal situação terão fator

de redução de 70% sobre o IPTU.
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CAPÍTULO IV

 DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4° É responsabilidade do Protocolo:

 Receber o processo e encaminhar para o setor de Cadastro Urbano.

Art. 5° Responsabilidades do Setor de Cadastro Urbano:

 Encaminhar processo para fiscalização medir in loco

 Emitir parecer do Secretário da Fazenda concedendo ou não o beneficio.

Art. 6° Responsabilidades da Fiscalização de Obras:

 Visita  Técnica  ao  local  com  emissão  de  parecer  de  acordo  com

procedimentos desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7° Compete ao Setor de Fiscalização de Obras:

a) Escolher dois pontos quaisquer no terreno, A e B, sendo o primeiro ponto na

testada do terreno, e o segundo ponto no final do terreno.

b) Com o auxílio de uma mangueira de água, transportar o nível do ponto mais

alto (no caso do exemplo ponto B) para o ponto A.

c) Medir a distância horizontal entre A e B, chamada dH no desenho abaixo e

registrar.

d)  Medir a distância vertical, chamada dh entre o chão (ponto A) e o nível do

ponto B para descobrir a diferença de nível entre a testada do terreno e o

ponto final do terreno.

e) Dividir a distância vertical pela horizontal e multiplicar o resultado por 100:

Declividade = dh/Dh x 100
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CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 8° Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não exime a observância das

demais normas competentes, que devem ser respeitadas. 

Art.  9°  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores

organizacionais,  legais  ou  técnicos  assim  o  exigirem,  a  fim  de  verificar  a  sua

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI 01/2013, bem como manter o

processo de melhoria contínua.  

Art. 10° Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Santa Teresa - ES, em 10 de Março de 2014.
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