
 LEI N
0 
2.283/05 - DE 11 DE MARÇO DE 2005. 

 

“Autoriza a concessão de incentivos aos contribuintes 

municipais do IPTU e ITU e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e 

eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder premiação aos 

contribuintes que quitarem os impostos relativos ao ITU a IPTU do exercício 

de 2005, até a data de seu respectivo vencimento. 

 

Parágrafo Único – A premiação deverá ocorrer através de sorteio de bens de 

consumo e permanente.  

 

Art. 2º Para cobertura das despesas provenientes desta lei, poderão ser abertos 

créditos adicionais, especiais ou suplementares, nos valores e classificações 

necessárias, nos moldes previstos na Lei nº 4.320/64, além de fazer sua 

inclusão no PPA e na LDO, caso necessário.  

  

Art. 3º Fica instituído o programa municipal de incentivo fiscal para 

recuperação de créditos do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 

vencido, inclusive aqueles já inscritos na divina ativa municipal. 

 

Art. 4º O programa de incentivo fiscal consiste na concessão, em caráter geral, 

de anistia das penalidades de multas e juros incidentes sobre o Imposto Predial 

e Territorial Urbano. 

 

Art. 5º A anistia de que trata o artigo anterior será concedida de acordo com os 

seguintes prazos e condições: 

 

I – 100% (cem por cento) para os contribuintes que quitarem ou parcelarem o 

débito até 60 dias após aprovação desta Lei; 

 

II – 75% (setenta e cinco por cento) para os contribuintes que quitarem ou 

parcelarem a dívida até 90 dias após a aprovação desta Lei. 

 

III – 50% (cinqüenta por cento) para os contribuintes que quitarem ou 

parcelarem o débito até 120 dias após a aprovação desta Lei. 

 



Art. 6º Sobre o crédito tributário favorecido, de parcelamento, incidem juros de 

1% (um por cento) ao mês e atualização monetária de indicadores oficiais ao 

mês. 

 

Parágrafo Único – O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 20,00 

(vinte reais). 

 

Art. 7º A utilização do incentivo de que trata esta Lei, independe de 

requerimento escrito, podendo qualquer contribuinte de IPTU, mediante guia 

de recolhimento emitida pela Prefeitura Municipal, recolher o débito vencido 

diretamente nas agências bancárias autorizadas, sem acréscimos ou 

penalidades. 

    

Art. 8º Esta Lei poderá ser regulamentada através de ato do Poder Executivo. 

 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos três dias do mês de março do ano dois mil e cinco (03/03/2005). 

 

 

 

                                               Marcelo Vercesi Coelho 

                                              PREFEITO   MUNICIPAL 


