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LEI  MUNICIPAL N° 058/2018. 

  

 

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS 

AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO 

PIRIÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, Estado do Pará, faz saber a todos 

os habitantes do Município, que a Câmara municipal aprovou e ela sanciona a seguinte 

Lei: 

 

 

Art. 1º - Acrescenta os incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, e altera o inciso II do Art. 105 da 

Lei Municipal nº. 16/2013 de 23 de dezembro de 2013 (CTM), com a seguinte redação: 

 

“Art. 105 - Fica isento do Imposto o imóvel: 

I - ........................................................................................................................................ 

 

II - Cujo valor venal lançado seja igual ou inferior a R$ 14.859,00 (quatorze mil, 

oitocentos e cinquenta e nove reais); 

 

III - ..................................................................................................................................... 

 

IV - O imóvel pertencente a particular, quando cedido gratuitamente em sua totalidade 

para uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do Município, ou de 

suas autarquias; 

 

V - O imóvel pertencente a agremiação desportiva licenciada e filiada à federação 

esportiva estadual, quando utilizado efetiva e habitualmente no exercício de suas 

atividades sócias; 

 

VI - O imóvel pertencente a sociedade ou instituição sem fins lucrativos, destinados a 

congregar classes patronais ou trabalhadoras com a finalidade de realizar sua união, 

representação e exercício de atividades culturais recreativas ou esportivas; 

 

VII - O imóvel pertencentes a ex-combatentes integrantes a Força Expedicionária 

Brasileira; 

 

VIII - O proprietário de imóvel de taipa/madeira, que nele resida, não tendo outro imóvel 

no Município, onde o valor venal do seu imóvel seja até 4.500 UFM – Unidade Fiscal 

Municipal; 
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IX - O imóvel de propriedade de aposentado, seja o mesmo aposentado por idade ou por 

invalidez, bem como pensionista, desde que: 

a) Não disponha de outra fonte de renda, se não a decorrente de 

aposentadoria; 

b) Cuja a renda mensal, não seja superior a 02 (dois) salários mínimos. 

 

§1º - A isenção não será concedida ao contribuinte que possuir edificação que não esteja 

devidamente regularizada perante o Município. 

 

§2º - As isenções, para serem concedidas, deverão ser solicitadas anualmente perante a 

Secretaria Municipal de Finanças, em requerimento administrativo que deverá estar 

instruído com documentos comprobatórios das exigências necessárias para sua 

concessão. Devendo ser apresentado à Administração Pública Municipal até o ultimo 

dia útil do mês de março, para a fruição do beneficio fiscal, sob pena de indeferimento, 

sendo-lhe resguardados os efeitos da espontaneidade, na forma do Art. 138 do Código 

Tributário Nacional.” 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

partir do 1º dia de janeiro de 2019 revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá, 27 de dezembro de 2018. 
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