
PROJETO DE LEI Nº. 001/2021 

 

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenções 

do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e 

dá outras providências. 

 

 A Câmara Municipal de Paraguaçu aprovou, e eu, Prefeito Municipal de 

Paraguaçu, no uso das atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e 

pela Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte LEI: 

 

 Art. 1º - Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU, além das hipóteses previstas na legislação 

vigente, os seguintes casos: 

 

I - imóvel integrante do patrimônio de idoso, aposentado ou pensionista, bem 

como de beneficiário de renda mensal vitalícia paga pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social e de beneficiário do Programa de Amparo Social ao Idoso, 

criado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ou outro programa 

que venha a substituí-lo, cujo valor venal, na data do fato gerador do imposto, 

seja igual ou inferior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na seguinte 

proporção: 

a) 100% (cem por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado for 

de até 2 (dois) salários mínimos; 

b) 50% (cinquenta por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado 

for maior que 2 (dois) e até 3 (três) salários mínimos; 



c) 30% (trinta por cento), quando o valor bruto recebido pelo interessado for 

maior que 3 (três) e até 4 (quatro) salários mínimos. 

§ 1º - O valor bruto recebido pelo interessado refere-se ao do mês de janeiro 

do exercício de incidência do IPTU. 

§ 2º - A importância fixa prevista no “caput” deste artigo será atualizada de 

acordo com o decreto de regulamentação a ser oportunamente expedido pelo 

Poder Executivo Municipal. 

§ 3º - Considera-se idoso, para efeitos desta Lei, a pessoa maior de 60 

(sessenta) anos de idade. 

§ 4º - A isenção prevista no inciso I deste artigo dependerá de requerimento 

anual onde o interessado deverá comprovar que: 

a) Não possui outro imóvel neste Município; 

b) Utiliza o imóvel como residência; 

 

II – imóvel pertencente aos portadores de doenças graves incapacitantes, com 

renda mensal de até 04 (quatro) salários mínimos, desde que destinados, 

exclusivamente, ao uso residencial.  

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, as doenças incapacitantes de que 

trata o Inciso II deste artigo são:  

I – câncer; 

II – síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS; 

III – tuberculose ativa; 

IV – alienação mental; 



V – esclerose múltipla; 

VI – neoplasia maligna; 

VII – cegueira; 

VIII – hanseníase; 

IX – paralisia irreversível; 

X – cardiopatia grave; 

XI – doença de Parkinson; 

XII – espondiloartrose anguilosante; 

XIII – nefropatia grave; 

XIV – hepatopatia grave; 

XV – estados avançados da doença de Paget (osteite deformante); 

XVI – contaminação por radiação; 

XVII – fibrose cística (muscoviscidos); 

XVIII - síndromes da Trombofilia e de Charcot-Maric-Tooth; 

XIX – acidente vascular cerebral com comprometimento motor ou neurológico; 

XX – doença de Alzheimer; 

XXI – esclerose lateral amiotrófica; 

XXII – esclerodermia. 

 

Art. 2º - O requerimento de isenção previsto no Inciso II deste artigo deverá 

ser instruído com laudo pericial, emitido por serviço médico oficial do Município, 



que fixará o prazo de validade do laudo pericial e, em caso de moléstias 

passíveis de controle, declarará eventual incapacidade laboral. 

 

Art. 3º - Para usufruir dos benefícios de que trata o Inciso II deste artigo, o 

interessado deverá observar os seguintes requisitos: 

a) protocolar requerimento solicitando a isenção na Prefeitura Municipal de 

Paraguaçu; 

b) apresentar laudo pericial conforme descrito no "caput" do artigo 2º; 

c) documento que comprove ser o imóvel, objeto do pedido de isenção, única 

propriedade em seu nome ou de seu cônjuge; 

d) não exercer nenhuma atividade autônoma de economia informal. 

 

Parágrafo único. O beneficiário da isenção deverá se recadastrar anualmente 

para manter o benefício. 

 

Art. 4º - Também terá direito aos benefícios desta Lei, o portador 

incapacitante ou de doença em estágio terminal irreversível, que na condição 

de locatário, por força do contrato válido, esteja obrigado ao pagamento dos 

tributos, observadas sempre as exigências do artigo anterior. 

 

Parágrafo único. Para o disposto neste artigo, o locatário não poderá possuir 

imóvel próprio e o valor da locação e condomínio não poderão ultrapassar o 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais. 

 



Art. 5º - As isenções previstas nesta Lei não exoneram o beneficiário do 

cumprimento das obrigações acessórias a que estão sujeitos. 

 

Art. 6º - A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no 

prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação e/ou afixação em 

quadro próprio. 

 

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 

das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação e/ou afixação em quadro próprio, produzindo seus 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. 

 

  

Paraguaçu/MG, 04 de janeiro de 2020. 

 

 

Edmar Tavares 

Vereador 

 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 001/2021 

 

É com enorme prazer que apresento o presente projeto de lei, cujo 

intuito principal é conceder isenção do IPTU (Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana), imposto de competência municipal, ao imóvel 

pertencente a idosos, aposentados, pensionistas e pessoas portadoras de 

doenças graves incapacitantes. 

 

O IPTU, em diversas localidades do país, possui custo elevado, devendo 

o Município, através de seus legisladores, demonstrar a devida preocupação 

com os munícipes aposentados, pensionistas e portadores de doenças 

incapacitantes. 

 

Pensando nisto, entendemos que é dever da Municipalidade amparar 

toda a população nele residente, vindo a norma em questão cumprir esta 

função social. 

 

Assim sendo, estando devidamente comprovado o interesse público, 

conto com o apoio dos Nobres Edis para aprovação deste importante projeto de 

lei. 

 

Paraguaçu/MG, 04 de janeiro de 2020. 

 

 

Edmar Tavares 



Vereador 


