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LEI MUNICIPAL N° 536 DE 07DE JULHO DE 2014.
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"Dispõe sobre a isenção ou remissão do
Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU e Taxas de
Serviços Públicos que especifica, bem
como a suspensão temporária do prazo
para o pagamento de Tributos, para
Pessoas Físicas e Jurídicas,
Contribuintes, atingidas por enchentes e
alagamentos e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Orgânica do Município,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10• Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a isenção ou
remissão do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e Taxas de
Serviços Públicos, bem como a suspensão temporária do prazo para o pagamento
de tributos, ao contribuinte que possuir imóvel edificado atingido por enchentes e
alagamentos causados pelas chuvas no Município de Santa Cruz Cabrália.

§1°. A isenção, a remissão ou, ainda, a suspensão temporária de
que trata este artigo serão concedidas por decisão da autoridade administrativa
competente em processo no qual o interessado tenha feito prova do preenchimento
das condições e do cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei, no prazo limite
para requerer o benefício legal.

§2°. O prazo limite para requerimento da isenção, rerrussao ou a
suspensão temporária nos termos desta Lei será estabelecido por meio de Decreto
do Executivo Municipal após a ocorrência do evento danoso referido no caput.

§3°. A isenção ou remissão de que trata esta lei somente serão
concedidas para o exercício em que houver ocorrido o evento danoso.

§40. Somente terá direito à isenção, remissão ou suspensão
temporária do prazo para pagamento de tributos o sujeito passivo do tributo cujo
imóvel estiver regularmente inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal e cujo valor
venal não exceda a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

§5°. Os contribuintes que possuírem imóveis edificados cujo valor
venal exceda a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) terão direito ao pedido e
suspensão temporária do prazo para pagamento do tributo.
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§6°. Para os terrenos edificados com mais de uma unidade
imobiliária, será considerado o limite de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
para cada unidade existente.

§7°. O contribuinte que gozar irregularmente da isenção, remissão
ou suspensão temporária do prazo para pagamento de tributos, fica sujeito às
sanções estabelecidas e às penalidades impostas na legislação civil e penal, sem
prejuízo do pagamento do imposto devido, encargos moratórios e multa por infração,
esta aplicada nos casos de notificação de ofício ou auto de infração.

Art. 2°. Para fazer jus à isenção, remissão ou suspensão temporária
do prazo para pagamento de tributos e das taxas de serviços públicos, o contribuinte
deverá instruir o requerimento com o laudo da Defesa Civil do Município, e
preencher todos os requisitos do art. 1° e seus parágrafos.

§1°. O requerimento da isenção, remissão ou suspensão temporária
do prazo para pagamento de tributos será feito em formulário próprio fornecido pela
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália.

§2°. O Contribuinte terá que protocolar seu requerimento de isenção,
remissão ou suspensão temporária junto ao protocolo geral da Prefeitura de Santa
Cruz Cabrália.

§3°. A isenção, remissão ou suspensão temporária só poderá ser
requerida pelo titular do imóvel cujo nome estiver regularmente cadastrado neste
município como proprietário, possuidor ou titular do domínio útil.

§4°. Somente serão contemplados pelos benefícios desta Lei os
Contribuintes que preencham todos os seus requisitos e tiverem prejuízos reais em
função das chuvas, enchentes, alagamentos e calamidades.

Art. 3°. As isenções fiscais, remissões ou suspensões temporárias
de que tratam os artigos supracitados serão regulamentados pelo Município de
Santa Cruz Cabrália, que deverá estabelecer seus critérios de aplicação,
percentuais, valores e prazos de vigência.

Art. 4°. O exercício financeiro, para os efeitos fiscais, corresponderá
ao ano civil.

Art. 5°. Esta Leientra em vigor na data de sua publicação.

JORGE M

CRUZ
CABRÁLlA, EM 07 DE JULHO DE 201 .


