ATO DE PROMULGAÇÃO
Lei Complementar n° 24, de 9 de abril de 2014
Dispõe sobre a isenção de Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial
Urbana para pessoas nas condições
que especifica e dá outras providências
O Presidente da Câmara Municipal de São João Nepomuceno, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que prescrevem o artigo 67 da Lei Orgânica
Municipal e seus parágrafos 1º e 8º, PROMULGA:

Art. 1º Institui a isenção de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana no Município de São João Nepomuceno-MG às pessoas que reunirem as seguintes
condições cumulativas:
a) ser maior de 65 anos;
b) ter renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo;
c) possuir apenas um imóvel no município cuja área edificada não seja superior a 200m²;
d) estar em dias com o IPTU do seu imóvel até a data de ingresso com o pedido de isenção;
e) seja registrado no oficial de registro de imóveis em seu nome ou do cônjuge,
excepcionado o imóvel localizado em núcleo habitacional de cunho social.
Art. 2º Aquele que for proprietário de mais de um imóvel pode ter o benefício da isenção
apenas para o imóvel onde fixar sua residência e desde que possa comprovar seu domicílio
pelo menos três meses antes de ingressar com o pedido de isenção.
Parágrafo Único - A fim de obter a isenção de que trata esta Lei, o interessado deverá
reunir os documentos comprobatórios e ingressar com o pedido de isenção junto à
Secretaria de Fazenda Municipal.
Art. 3º Ficam também isentos de pagar IPTU os portadores de HIV e as pessoas
acometidas de Câncer.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
São João Nepomuceno, 9 de abril de 2014, 171º ano da Emancipação
Política e Administrativa do Município.

Heraldo Barbosa Gruppi
PRESIDENTE

