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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA HUHICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GABINETE 00 PREFEITO

LEI N° 240 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a conceder dispensa das multas de mora

e juros previstos na Lei Municipal n° 026, de 17 de dezembro de 1997

(Código Tributário Municipal), provenientes do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU) aos contribuintes que especifica.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:

Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder dispensa das multas de

mora e juros previstos na Lei Municipal n° 026, de 17 de dezembro de 1997 (Código

Tributário Municipal) de débitos provenientes do Imposto Predial e Territorial Urbano

(IPTU) relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2009, aos

contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado exclusivamente para sua

residência, cuja renda mensal incluída a de seus familiares, que residam no mesmo

imóvel, seja de até um (1) salário mínimo nacional.

§ 1°. A forma especial para solver a dívida no caso previsto neste artigo poderá

incluir o benefício do parcelamento, sendo este em até quatro (4) meses.

§ 2°. O descumprimento de duas (2) parcelas consecutivas ou não, implica na

perda do benefício previsto no parágrafo anterior deste artigo, podendo o restante ser

imediatamente cobrado por execução fiscal.

Art. 2°. O contribuinte habilitar-se-á ao benefício desta Lei, mediante

requerimento, dispensado do pagamento de taxas, junto à Secretaria Municipal de

Administração e Finanças, acompanhado de:

1 - cópia do título de propriedade do imóvel, contrato de promessa de compra e

venda, ou contrato de compra e venda;

II - declaração de rendimentos próprios e dos familiares que residam no mesmo

imóvel que o contribuinte, acompanhados dos respectivos comprovantes atualizados;

III - declaração de que não possui outro imóvel.

Parágrafo único. No exercício de 2010 o contribuinte terá prazo até 20 de

dezembro para solicitar o benefício, no ano de 2011 o contribuinte deverá solicitar o

benefício até 30 de novembro.

Art. 3°. Competirá à Secretaria Municipal de Administração e Finanças a

fiscalização da documentação apresentada pelo contribuinte.
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