
LEI Nº 1297, DE 8 DE ABRIL DE 2013 

 

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal e 

material para implantação de loteamentos 

residenciais, comerciais, prestadores de serviços e 

industriais, no Município de Renascença. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto no 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, dos loteamentos residenciais, comerciais, 

prestadores de serviços e industriais, em andamento e dos futuros empreendimentos 

imobiliários, visando incentivar o aumento da oferta de lotes urbanos, o desenvolvimento 

econômico e o crescimento da cidade. 

 

§ 1º – Somente terá direito a este beneficio os loteamentos ou outros tipos de 

empreendimentos imobiliários, regularmente autorizados e que contemplem todas as 

exigências das Leis Federais e Municipais que regulamentam a matéria. 

 

§ 2º – Quanto aos loteamentos já consolidados, que se encontram em situação 

irregular, não atendendo as exigências legais, não terão direito ao beneficio. 

 

Art. 2º Fica autorizada a concessão de desconto regressivo no IPTU devido, sendo de 

90% no primeiro ano, 80% no segundo ano e 60% no terceiro ano consecutivo, após o 

registro do loteamento no Cartório de Títulos e Documentos, sendo que a partir do quarto 

ano a cobrança será integral. 

 

Art. 3º Com relação aos lotes vendidos pelas empresas responsáveis pelos projetos, 

independente de transmissão do domínio, podendo existir apenas contrato de promessa de 

compra e venda, sobre estes, incidirão impostos integrais, incumbindo à vendedora a 

imediata comunicação ao Município da comercialização dos imóveis, indicando nome e 

CPF do comprador, sob pena de responsabilidade solidária com relação ao imposto devido. 

 

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal, como forma de incentivo ao crescimento 

da cidade, ao aumento da renda e oferta de empregos, autorizado a realizar serviços com 

máquinas e equipamentos rodoviários da municipalidade, para a abertura de vias públicas, 

terraplenagens e implantação da infra-estrutura de loteamentos de que trata o Art. 1º desta 

Lei. 
 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Renascença, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

emancipação. 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito  


