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LEI Nº 2.050/2021 
 

“Concede isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) ao imóvel habitado por portador de doença grave e dá 
outras providências.” 

 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o imóvel que seja 
propriedade/posse e/ou residência de portador de doença grave. 
 
Parágrafo único. Para ter direito à isenção do IPTU o portador ao qual se refere o Artigo 1º deverá ter sua 
residência no imóvel e ser proprietário ou locatário ou dependente ou parente em primeiro grau dele.  
 
Art. 2º Para fins de isenção entende-se por doença grave as seguintes patologias: 
 
I - Neoplasia maligna (Câncer);  
II - Paralisia irreversível e incapacitante; 
III - Parkinson e Alzheimer;  
IV - Esclerose Múltipla (EM);  
V - nefropatia (doença renal) grave; 
 
Art. 3º A isenção poderá será requerida junto à Prefeitura Municipal pelo responsável legal do portador das 
doenças relacionadas no Artigo 2º, e quando o proprietário do imóvel não reunir as condições necessárias 
para os procedimentos e protocolos legais do cadastro do imóvel.  
 
Art. 4º A isenção será concedida somente para um único imóvel, onde o portador de uma das doenças 
mencionadas nesta Lei seja proprietário, possuidor ou dependente e que seja utilizado exclusivamente como 
sua residência e de sua família, independente do imóvel. 
 
§ 1º Para ter direito a isenção, o requerente deverá apresentar cópias anualmente dos seguintes 
documentos:  
 
I - documento que comprove que o portador da doença é o proprietário ou possuidor do imóvel no qual 
reside juntamente com a sua família; 
 
II - documento de identificação do requerente, Registro de Identidade (RG) e/ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) e, quando o dependente do proprietário/possuidor for o portador da doença, 
juntar documento que comprove o vínculo de dependência; 
 
III - Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
 
IV - Comprovar rendimento não superior a 3 (três) salários mínimos;  
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V - Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento ou médico do município, 
contendo:  
a) diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);  
b) estágio clínico atual;  
c) Classificação Internacional da Doença (CID); 
 
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.  
 
Art. 6º - Esta lei entra em vigor no próximo exercício em que for considerada na estimativa de receita da Lei 
Orçamentária, bem como quando tiver sido compatibilizada com as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, revogadas as disposições em contrário. 

 
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete da Prefeita, em 24 de maio de 2021. 
 
 

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA 
Prefeita Constitucional 


