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NORMA INTERNA Nº: 38/2010 DATA DA VIGÊNCIA: 01/12/2010

ASSUNTO: CONCESSÃO E CONTROLE  DAS RENUNCIAS RECEITAS TRIBUTARIAS 

SETORES ENVOLVIDOS:  SEC FINANÇAS-SETOR TRIBUTAÇAO, CONTABILIDADE

Lei Complementar nº 101 de 04 maio de 2000-LRF
Capítulo III

Da Receita Pública
Seção II

Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual 
decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto 
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes 
condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita 
da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por 
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

1) DOS OBJETIVOS:
1.1) Disciplinar os procedimentos necessários para os pedidos de concessão de isenção  
referente a tributos municipais;

1.2)  Controlar as concessões  de isenções de tributos municipais;

2) DOS PROCEDIMENTOS:
2.1) Pedidos de isenção, descontos de tributos municipais; 
2.1.1) O interessado deverá requerer a concessão de isenção do IPTU mediante o “Requeri-
mento  de  Isenção  do  IPTU para  “  portadores  de  necessidades  especiais,  idosos,  viúvos  e 
aposentados ”, conforme modelo anexo a esta Instrução Normativa, dede que cumpra com o 
artigo  211  da  Lei  complementar  nº  046  de  28  de  dezembro  de  2006-  Código 
Tributário Municipal inciso IV conforme descrito abaixo:

 Art. 211 São Isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:
IV-De um único imóvel pertencente e utilizado para uso próprio de moradias de portadores 
de  necessidades  especiais,  idosos,  viúvos  e  aposentados,  que  possuam  rendimento 
familiar  até  o  teto máximo de  2  (dois)  salários  mínimos,  constatada a  veracidade  das 
alegações e  acolhidas pelo Prefeito Municipal  e  desde que requerida anualmente pela 
pessoa interessada ou seu representante legal.
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2.1.2) O  interessado  deverá  apresentar  documentos  como:  CPF  e  RG;  Certidão  de 
Casamento; Certidão de óbito e cartão do beneficio;

 2.1.3)A unidade competente da Secretaria Municipal de Finanças responsável pela análise dos 
pedidos  poderá,  a  seu  critério,  solicitar  outros  documentos  ou  esclarecimentos  que  julgar 
necessários. 

2.1.4)  O  setor  de  tributos  envia  os  relatórios  com  a  documentação  para  a  Secretaria  de 
Desenvolvimento Social para sua analise e parecer técnico;

2.1.5) Se o parecer técnico for favorável comunica ao interessado e faz a isenção do IPTU

2.1.6) Se o parecer técnico não for  favorável o setor emite comunicado para o interessado 
comparecer ao departamento para emissão do boleto do IPTU;

2.1.7)  A  concessão  da  isenção  fica  condicionada  à  atualização  cadastral  da  inscrição 
imobiliária, na forma da legislação em vigor;

2.1.8)  A  concessão  de  isenção  do  IPTU,  será  revogada,  a  qualquer  tempo,  caso  fique 
comprovado que o interessado deixou de atender os requisitos legais ou regulamentares;

2.1.9)A concessão de isenção não exonera os beneficiários do cumprimento das obrigações 
acessórias previstas na legislação;

2.1.10) demais concessões deverá ser observada a legislação especifica.

2.5) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.5.1)  Em  caso  de  dúvidas  e/ou  omissões  geradas  por  esta  Norma  Interna  deverão  ser 
solucionadas junto ao setor de Tributação e  Controle Interno.
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