
PROJETO DE LEI 1.456/ 00, de 30 de maio de 2000. 

 
«Dispõe sobre forma de pagamento do 
IPTU pelos servidores públicos municipais 
e dá outras providências." 
 

 
A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVA e eu, 
Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - Fica autorizado o pagamento do IPTU – Imposto Predial e 
Territorial Urbano, pelos servidores municipais, contratados e 
nomeados em comissão,  parcelado em até 3 (três) vezes, com desconto 
do valor respectivo na folha de pagamento, conforme consentimento 
expresso e atempadamente do interessado, devendo fazê-lo até o sexto 
mês do ano. 
 
Parágrafo Primeiro: A concessão abrange os servidores da Câmara 
Municipal de vereadores e a Fundação Superior de Ensino. 
 
Parágrafo Segundo: O IPTU referente ao ano vigente, será pago no 
seu valor de lançamento e os dos exercícios anteriores, no valor de lei. 
 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos 

trinta  dias do mês  de maio do ano dois mil (30/05/2000). 

 

 
Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 
Senhor Presidente, 

 

Ilustres Vereadores: 

 

 
Pretende o Chefe do Poder Executivo, receber o 

Imposto Predial e Territorial Urbano, devido pelos servidores, através 
de desconto do valor na folha de pagamento, visando oferecer condição 
especial para o contribuinte servidor público municipal. 

 
O referido imposto é sempre parcelado em três vezes, 

razão pela qual a presente medida não implica em prejuízo ao erário 
público. 

Além do parcelamento do imposto, que já constitui 
uma vantagem para os contribuintes servidores ou prestadores de 
serviços, será muito importante concedermos um incentivo, através de 
desconto em folha, o que resulta certamente em diminuição da inadimplência 
desses contribuintes. 
 

Certos da atenção e respeito dos nobres vereadores, 
aguardamos pela aprovação desta matéria que é de interesse da 
coletividade em geral. 
 

Atenciosamente. 
 
 
 

 Godofredo Jerônimo da Silva 

          PREFEITO MUNICIPAL 
 
 


