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sua revogação não se  computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito.  

§ 2.o No caso do inciso II deste Art. 853,  a revogação  só pode ocorrer antes de prescrito o 

referido direito.  

  

Art. 854 - A concessão de moratória,  anistia,  isenção e imunidade não dispensa o 

cumprimento de obrigações acessórias.  

  

Art. 855 - Estão isentos do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano: 

I - os imóveis locados ou cedidos gratuitamente à Administração Pública Municipal direta ou 

indireta ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU em relação aos fatos geradores 

ocorridos durante a vigência dos respectivos contratos. 

II - o imóvel de propriedade de ex-combatente brasileiro que não possua, nem seu cônjuge ou 

companheira, outro imóvel e enquanto nele residir; 

III – (Revogado) 

IV – (Vetado) 

V - imóvel pertencente a portador de deficiência física ou mental, reconhecida mediante 

apresentação de laudo médico, ou a seu ascendente direto, titular de um único imóvel, utilizado para 

sua residência, que não receba benefício ou renda mensal superior a dois salários mínimos; 

VI – (Revogado) 

§1o. – A isenção prevista no inciso II será renovada a cada 05 (cinco) anos mediante 

requerimento do interessado a ser apresentado de 1º de maio à 1o de agosto para vigorar a partir do 

exercício seguinte sob pena de perda do benefício fiscal. 

§2º - As isenções previstas nos incisos IV e V serão renovadas a cada 02 (dois) anos, 

mediante requerimento do interessado a ser apresentado de primeiro de maio à primeiro de agosto para 

que possa vigorar a partir do exercício seguinte, sob pena de perda do benefício fiscal. 

§3º - O requerimento para renovação da isenção deverá obrigatoriamente ser instruído com o 

título de propriedade devidamente inscrito no Registro de Imóveis ou título apto para comprovar a 

posse mansa e pacífica do imóvel por período autorizado em Lei para a aquisição da propriedade 

através do usucapião, além da documentação específica para cada caso, apresentada no ato da 

concessão da isenção. 

 §4o. – As isenções previstas nos incisos II a V serão mantidas ainda que o titular venha a 

falecer, desde que a unidade continue servindo de residência à viúva ou a sua companheira que seja 

reconhecida como dependente regularmente inscrita perante o órgão previdenciário a que estiver 

vinculado e/ou ao filho menor ou inválido, sendo mantidos os demais requisitos exigidos ao titular do 

direito, exceto quanto à idade. 

§5o – Para concessão das isenções previstas nos incisos II a V, é necessário o preenchimento 

dos termos de responsabilidade conforme anexo I. (Redação dada pela Lei Complementar nº. 017, de 

29 de dezembro de 2006)  

 

Art. 856 – Revogado pela Lei Complementar nº. 014, de 14 de dezembro de 2005 

 

Art. 857 - As renúncias de receitas previstas neste Lei: 

I – em consonância com o que prescreve o artigo 14 da Seção II – Da Renúncia de Receita, do 

capítulo III – Da Receita Pública, da Lei Complementar Nº 101/2000: 


