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Dispõe sobre a isenção da cobrança do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) em período de 
calamidade pública e pandemia para famílias em 
situação de vulnerabilidade e desconto de 50% para 
aqueles que foram prejudicados pela pandemia, 
juntamente com as micros e pequenas empresas. 

 
 

Autoria: Ver. Subtenente Clésio. 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:  
 
Art. 1º- Fica assegurado a isenção da cobrança do IPTU em período de calamidade 

pública para famílias em situação de vulnerabilidade e desconto de 50% para cidadãos prejudicados 
pela pandemia, juntamente com as micros e pequenas empresas instaladas no município de 
Formosa. 

Art. 2º-  A isenção será concedida no seguinte caso; 

I- Famílias em situação de vulnerabilidade que o imóvel tenha valor venal estimado 
em até R$100.000,00 (cem mil reais) e não tenha emprego formal. 
 

Parágrafo único. A isenção e o desconto de 50% que trata esse artigo, serão concedidos 
nos casos de emergência de saúde pública, de importância internacional, pandemia ou calamidade 
pública que venha comprometer o exercício da atividade econômica do município de Formosa que 
se estenda por mais de oito meses. 

 

Art. 3º- O desconto de 50% será concedido à; 

I- Que tenha o imóvel no valor venal estimado até R$150.000,00(cento e cinquenta 
mil) com renda mensal até R$2.500,00; 

II- Micros e pequenas empresas que foram comprometidas economicamente no 
período da pandemia; 

III-  Não estejam inadimplentes com tributos municipais antes da pandemia. 

 

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 
Câmara Municipal de Formosa, 6 de abril de 2021. 
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┌ 

Vereador 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Lei Ordinária visa atender a população que vem sofrendo e sendo 

penalizada duramente pelo surto da doença causada pelo corona vírus (covid-19). A 

pandemia liquidou com a arrecadação da maioria dos comerciantes, que tiveram suas 

atividades paralisadas por diversas vezes. 

Isso ocasionou danos graves em nossa sociedade, muitas empresas tiveram que 

reduzir o quadro de funcionários, outras fecharam suas portas por não terem como 

pagar alugueis e impostos. Empresários tentam sobreviver em meio ao caos, fazendo 

sacrifícios diariamente para honrar com os compromissos. 

Se já era difícil manter as contas em dia com a alta carga de impostos, agora em 

meio a pandemia se torna ainda mais dura a situação econômica do cidadão em período 

de calamidade pública. Portando é dever da Câmara Municipal e Prefeitura de Formosa 

ajudar aqueles que movimentam a economia da nossa cidade. 

Tudo isso gerou um grande número de desempregados, pessoas que não tem 

condições de honrar com muitos compromissos básicos, um deles é o pagamento de 

impostos como o IPTU, famílias que retornam à situação de vulnerabilidade, essas 

necessitam da isenção do imposto e aqueles que se enquadram no 3º parágrafo que 

trata esse artigo tenham o desconto de 50%. Assim evitarão a inadimplência do imposto 

IPTU junto ao município. 

 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 

 

Formosa, 6 de abril de 2021. 
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