ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

LEI MUNICIPAL Nº 687, DE 16 DE OUTUBRO DE 2017.
Cria o Programa de Recadastramento
Imobiliário Urbano, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso III, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito municipal, o programa de
recadastramento imobiliário, com a finalidade de atualização de informações
cadastrais necessárias à implantação de politica tributária municipal.
§1º O recadastramento imobiliário será realizado pelo Poder
Público de ofício ou de forma espontânea pelo contribuinte.
§2º Será espontâneo o recadastramento imobiliário realizado
mediante requerimento do contribuinte nos termos desta Lei.
Art. 2º Os contribuintes que aderirem ao programa de
recadastramento espontâneo de seus imóveis junto ao cadastro imobiliário
municipal, até 10 de novembro de 2017, ficam dispensados do pagamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU relativos ao exercício de 2016 e
2017, bem como dos tributos incidentes sobre a edificação irregular, porventura
existente no imóvel, com exceção da taxa de habite-se.
Parágrafo único. Consideram-se edificações irregulares as
construções ou ampliações que não tenham sido emitidos os alvarás de
construção ou de reforma e/ou o habite-se.
Art. 3º Para aderir ao programa de recadastramento imobiliário
espontâneo e fazer jus à dispensa do pagamento de tributos mencionados no
artigo anterior, o contribuinte deve protocolar no setor de cadastros, até o dia 31
de outubro de 2017, o formulário de adesão que será disponibilizado pelo
município no setor de cadastro e/ou no site oficial do município, devidamente
preenchido, acompanhado da certidão de matrícula.
Parágrafo único. Além dos documentos relacionados no caput
deste artigo, para a efetivação do recadastramento a que alude esta Lei, o
contribuinte deverá apresentar:
I –
.P.F.(M.F) ou C.N.P.J.
ou possuidores:
a) escritur
enda;
b) contrato de compra e venda;
c) formal de partilha;
d) sentença de u
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e) Outros documentos que comprovem a propriedade;
II – comprovante de endereço do contribuinte.
Art. 4º As informações fornecidas pelo contribuinte no F
,

prazo decadencial.
Art. 5º O recadastramento previsto nos termos desta Lei será
efetuado sem custos ao contribuinte, ficando vedada a cobrança de taxa de
cadastro.
Art. 6º Decorrido o prazo definido para o recadastramento
espontâneo, a Secretaria Municipal da Fazenda promoverá o recadastramento de
ofício.
Art. 7º
ao
regis
Art. 8º
do declarante
incompletos ou inexatos.

ei, por eventuais dados

Art. 9º O prazo de que tratam os artigos 2º e 3º, poderá ser
prorrogado, a critério da Administração, por meio de Decreto.
Art. 10. Esta Lei poderá ser regulamentada por ato do Poder
Executivo Municipal.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 16 DE
OUTUBRO DE 2017.

ERALDO JORGE LEITE
Prefeito Municipal
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