
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 22792
Em: 26/06/2018 - 11:34:12

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo 

PROJETO DE LEI Nº

Dispõe sobre a  introdução de texto informativo impresso no verso de carnês de pagamento do
IPTU sobre o direito de isenção de imposto nos casos previstos em lei.

Art. 1º Art. 1° O Poder Executivo introduzirá, no verso dos carnês de pagamento do IPTU - Imposto
Predial e Territorial Urbano, informações sobre o direito de isenção do imposto

§  O texto a que se refere o caput deste artigo deverá conter as informações necessárias, de forma
clara, para que o contribuinte tome conhecimento das possibilidades de se enquadrar na isenção
do imposto, bem como, a legislação que o embasa e o procedimento para fazer o requerimento.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do ano seguinte a sua publicação.

Janete Ross de Oliveira
Vereadora PSB

JUSTIFICATIVA:

O objetivo desta propositura é de levar aos munícipes as informações em relação aos seus direitos
no tocante a imunidade ou isenção do pagamento de Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU.

Em rápida pesquisa, concluímos que muita gente isenta ainda paga o imposto, simplesmente
porque desconhece seu direito, e o impresso introduzido no verso do carnê levará a cada um a
informação precisa sobre quem tem direito à isenção, assim como o procedimento para requerê-la.
São casos de Imunidade, previstos na Constituição Federal: Autarquia/Fundação Instituída e
Mantida pelo Poder Público, Templo de qualquer culto, escolas, Instituição de assistência social,



sindicatos, Partido político, inclusive fundações.

São passíveis de isenção do IPTU  automática , todos os imóveis com valor venal para fins
tributários da prefeitura de até R$24.590,00, estão isentos, desde que o contribuinte não possua
mais do que um imóvel em seu nome.

 As demais isenções continuam sendo possíveis, sendo que devem ser solicitadas entre os meses
de abril à julho, e desde que o contribuinte possua somente um imóvel com o valor de até
R$136.609,74 e que a renda familiar, ou seja, de todas as pessoas que moram no mesmo imóvel,
não ultrapasse três salários mínimos. 

Procedimento: O contribuinte precisa requerer o benefício, por meio de processo regular na
Prefeitura Municipal qualquer no setor de atendimento do IPTU.

 Diante o exposto, requeiro apoio dos Nobres pares para aprovação desta Lei.

Janete Ross de Oliveira
Vereadora PSB

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2018.

Janete Ross de Oliveira - PSB
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