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Lei Municipal n° 633/2012
	

de, 14 de Maio de 2012.

"Estabelece Isengäo de Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN,
para empreendimentos habitacionais de
interesse social, incluidos e vinculados ao
PNHU — Programa Nacional de Habitacào
Urbana."

0 Prefeito Municipal de Ponta! do Araguaia, Estado de Mato Grosso,
Sr. GERSON ROSA DE MORAES, FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.° - A construgao de edificagOes e grupamentos de edificagOes
de empreendimentos habitacionais de interesse social, destinados a populagao
de baixa renda, incluidos no PNHU — Programa Nacional de Habitagao Urbana
vinculado a politica habitacional municipal, fica isenta de tributagao do Imposto
sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN e do Imposto de Transmissäo de
Bens ImOveis - ITBI.

Art. 2.° - As empresas beneficiadas corn o disposto neste Lei, ficarao
isentas, ainda, do pagamento de toda e qualquer taxa e/ou emolumentos
municipais, especialmente do pagamento de Alvaras de Licenga para
Construgao, Concessao de Habite-se e todos aqueles previstos no Cddigo
Tributario do Municipio em relagao ao PNHU — Programa Nacional de Habitagao
Urbana.

Art. 3° - Os Beneficial-jos do PNHU — Programa Nacional de
Habitagao Urbana, eleitos por critèrios sociais e sob inteira responsabilidade
municipal ficarao isentos do pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial
Urbana. durante o periodo de construgäo das unidades e tambèrn durante o
periodo dos encargos por estes pagos, se houver.

Art. 4.° - A concessao da isengao,	 prevista nesta lei, fica
condicionada ao reconhecimento, pela Secretaria Municipal de Finangas, do
enquadramento do empreendimento nas normas sociais do municipio.

Art. 5.° - Os beneficios desta Lei estendem-se aos nOcleos
habitacionais iniciados e ainda não conclusos neste municipio.

Art. 6.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas
as disposigbes em contrario.

Ponta! do Araguaia — MT, 14 de Maio de 2012.
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