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LEI MUNICIPAL Nº. 757/2013. 

 

 
SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO 
DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 
URBANO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAITA, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou e eu, 
ANTONIO DOMINGO RUFATTO, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei,  

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a isentar contribuinte ao 
portador de tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, alzheimer, nefropatia grave, hepatopatia 
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por 
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, desde que comprovado mediante 
laudo médico emitido por serviço médico oficial da União, do Estado ou do Município, 
quando cumpra os seguintes requisitos: 

 
I – Que o Imóvel é utilizado para sua moradia; 
 
II - Comprovação de renda familiar mensal de até 2 (dois) salários 

mínimos definido pelo governo federal; 
 
III – Pertencentes apenas um imóvel no município utilizado 

exclusivamente para sua residência. 
 

Art. 2º. O contribuinte devera solicitar através de requerimento, 
anexando às declarações exige os incisos I a III do artigo 1º da presente lei. 

 
Parágrafo único - A solicitação da isenção do presente artigo poderá 

ser concedida retroativamente à data em que o contribuinte comprovar que contraiu as 
patologias descritas no “caput” do art. 1º. 
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Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA/MT, 
Em, 26 de novembro de 2013. 

 
 

ANTONIO DOMINGO RUFATTO  
Prefeito Municipal 


