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LEI COMPLEMENTAR Nº 710, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2005 

 

LIVRO IV, SEÇÃO ÚNICA, DAS ISENÇÕES, IPTU 

Art. 353 - Cumpridas as exigências da Legislação, fica Isento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, o bem imóvel: 

I - Pertencente a particular, quando cedido gratuitamente em totalidade, para uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do 
Município, e suas Autarquias; 

II - Pertencente a entidades culturais e agremiações desportivas, licenciada e filiada a Federação Esportiva Estadual, quando utilizado efetiva e 
habitualmente no exercício de suas atividades fins. 

III - De particulares quando cedidos gratuitamente a sociedades, instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que 
utilizado as suas atividades fins; 

IV - Pertencente ás sociedades civis sem fins lucrativos, destinados ao exercício de atividades filantrópicas, culturais, recreativas ou esportivas; 

V - Pertencente á ex-combatentes da F.E.B., da F.A.B., da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante em Missões de Patrulhamento Aeronaval, ou de 
unidades que transportaram tropas brasileiras para o centro de operações, inclusive dos que serviram ás Forças Armadas do Brasil, em zona de 
guerra, delimitada pelo Decreto Federal nº 10.490-A, de 25 de setembro de 1.942, bem como dos participantes da Revolução Constitucionalista de 
1932, desde que usados como residência própria ou de usufrutuário ou de sua viúva, enquanto mantido o estado de viuvez; 

VI - Que sejam tombados pelo "Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - 
CONDEPHAAT", desde que mantido devidamente preservado e conservado, a critério da Autoridade Municipal competente;  

VII - pertencentes a aposentados, pensionistas e suas viúvas meeiras único imóvel de uso residencial destinado 
exclusivamente a sua moradia, em caráter permanente, desde que percebam rendimentos mensais de até (três) 
salários mínimos e a área construída do prédio não ultrapasse a 200,00 m². (Redação dada pela Lei Complementar nº 
11/2012) 

VIII - pertencente a portador de doença grave, compreendidas nos itens abaixo descritos, que o impossibilite para o exercício normal do trabalho, o 
único imóvel de uso residencial destinado a sua moradia. 

a) tuberculose ativa; 

b) hanseníase; 

c) alienação mental; 

d) neoplasia maligna 

e) cegueira; 

f) paralisia irreversível e incapacitante; 

g) cardiopatia grave; 

h) doença de Parkinson; 

i) espondiloartrose anquilosante; 

j) nefropatia grave ou estado avançado de doença de Paget; 

k) síndrome da imunodeficiência adquirida - SIDA (AIDS); 

l) mal de chagas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 1015/2008) 

IX - Que possuir até 50,00 m² de área construída, comprovadamente utilizado para moradia e que constitua a única propriedade do contribuinte, 
desde que seu valor venal não seja superior á oito mil U.F.M.I., não compreendendo as edículas, os abrigos e as construções edificadas em chácaras 
ou sítios de recreio. 

§ 1º - Único imóvel de uso residencial do usufrutuário desde que não percebam comprovadamente rendimentos, de qualquer 
natureza, superiores a 3 (três) salários mínimos mensais e a área construída não ultrapasse 200,00 ms². (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 1015/2008) 

§ 2º - Ficam garantidas todas as isenções relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, eventualmente concedidas ao bem imóvel localizado em 
loteamentos de caráter popular ou financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação - S.F.H., observando-se estritamente os termos e os pré-requisitos das 
legislações que deram origem á implantação dos referidos loteamentos, ressalvadas as disposições em contrário expressamente previstas em Lei. 

§ 3º - Fica concedido um desconto de 40% (quarenta por cento) do valor do Imposto Predial Territorial Urbano, aos 
contribuintes aposentados, pensionistas, por qualquer razão, a ser aplicado tão somente sobre o imóvel de uso residencial 
destinado exclusivamente a sua moradia, em caráter permanente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 11/2012) 

§ 4º - As viúvas meeiras, a que se refere o inciso VII do artigo 353 da Lei Complementar nº 710, de 20 de dezembro de 2005, farão jus a isenção do IPTU sobre a 
totalidade do imóvel enquanto não ser efetuada a sua divisão amigável. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 1015/2008) 
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Art. 354 - As isenções previstas nos incisos do artigo 353 desta Lei, somente serão reconhecidas mediante a apresentação de 
requerimento, instruído com os documentos previstos em Decreto. 

§ 1º - O pedido de reconhecimento da isenção deve ser efetuado até o último dia útil do mês de março de cada 
exercício fiscal, bem como renovados até o mesmo prazo, exceto as isenções previstas nos incisos VII, VIII e IX que serão 
renovadas pela forma e prazo estabelecido em Decreto do Poder Executivo. 

§ 2º - O não exercício do direito assegurado no parágrafo anterior configura o desinteresse do beneficiado, procedendo-se, neste caso, a tributação 
normal. 

§ 3º - As pessoas físicas ou jurídicas, no prazo de 30 dias, deverão comunicar a Municipalidade qualquer fato, ocorrência ou circunstância que alterem 
as condições pertinentes á concessão da isenção, sob pena de serem consideradas em mora a partir das respectivas datas, sem prejuízo da tributação 
municipal e acréscimos pecuniários. 

Art. 355 - Os benefícios das isenções a que alude os incisos do artigo 353, desta Lei, cessarão automaticamente ou serão 
cassados quando: 

I - Os imóveis não forem destinados ás finalidades previstas nos incisos do artigo 353; 

II - As entidades, sociedades, agremiações ou associações deixarem de atender as finalidades para as quais forem 
instituídas; 

III - As pessoas físicas ou jurídicas deixarem de cumprir as condições, prazos e demais ordenamentos exigíveis para a 
concessão ou renovação do benefício fiscal. 

Art. 356 - São isentos do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, desde que cumpram com as exigências 
da legislação tributária: 

I - Faxineiras, copeiras, cozinheiras, garçons, passadeiras, arrumadeiras, carregadores, empregadas domésticas e 
demais atividades afins; 

II - Os bailes e shows pró-formatura, realizados por entidades estudantis, sediadas no município; 

III - As quermesses com fins filantrópicos; 

IV - Sapateiro remendão que trabalhe individualmente sem empregados; 

V - A construção civil de casa própria, residencial, bem como a sua regularização, de até 80 m² de área construída, 
computando-se nesse total as construções de quaisquer espécies já existentes. (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 1130/2009) 

 

Decreto 175/2006 

Art. 43 - Os pedidos de isenções do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, a que se referem o artigo 353 e incisos deverão 
ser instruídos com os seguintes documentos: 

INCISO I 
a) cópia do contrato firmado com a União, Estado, Distrito Federal ou do Município, e suas Autarquias; 
b) cópia matrícula do Cartório de Registro de Imóveis; 
c) CPF - RG - CNPJ. 

INCISO II 
a) cópia do título de propriedade; 
b) estatutos da entidade devidamente registrados; 
c) cópia comprovante de filiação a Federação Esportiva Estadual ou órgão equivalente; 
d) CNPJ; 
e) ata eleição última diretória; 
f) cópia do balanço acompanhado da demonstração de lucros e perdas último exercício financeiro. 

INCISO III 
a) título de propriedade devidamente registrado no competente Cartório de Registro de Imóveis; 
b) cópia do contrato firmado com a entidade; 
c) documentos pertinentes à entidade comprovando suas condições de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. 

INCISO IV 
a) título de propriedade devidamente registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis; 
b) estatutos registrados; 
c) ata eleição último diretório; 
d) balanço último exercício financeiro acompanhado da conta de lucros e perdas; 
e) CNPJ; 
f) declaração de utilidade pública - quando for o caso; 
g) cópia comprovante de filiação na Federação Esportiva Estadual ou outro órgão equivalente. 
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INCISO V 

a) documento comprovado a titularidade sobre o imóvel; 

b) certidão de casamento (quando for o caso); 

c) CPF - RG; 

d) prova que, efetivamente, comprovem sua condição de participante do FEB, da FAB, da marinhas de guerra e Mercante, bem  

como da Revolução Constitucionalista de 1932. 

INCISO VI 

a) título de propriedade devidamente registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis; 

b) CPF - RG; 

c) prova de que o imóvel foi tombado; 

d) prova de que o imóvel está devidamente preservado e perfeito estado de conservação. 

INCISO VII 

a) prova de que recebe rendimentos inferiores a 3 (três) salários mínimo vigentes à época da ocorrência do fato gerador; 

b) declaração de próprio punho que, não possui outra propriedade; 

c) declaração que reside no imóvel; 

d) documento comprovando a titularidade sobre o imóvel; 

e) prova de que a área construída é inferior a 200,00 (duzentos) metros quadrados; 

f) certidão de casamento (quando for o caso); 

g) comprovante da sua condição de aposentado ou pensionista. 

INCISO VIII 

a) documento comprovando a titularidade sobre o imóvel; 

b) declaração de próprio punho, que reside no local, bem como negando a propriedade ou posse e outros imóveis; 

c) documento comprovando sua condição de usufrutuário; 

d) CPF e RG. 

e) atestado médico ilustrando a espécie de doença acompanhado do CID - Código Internacional de Doenças. 

INCISO IX 

a) documento comprovando a titularidade sobre o imóvel; 

b) prova de que o imóvel tem a área construída inferior a 50,00 (cinqüenta) metros quadrados e o valor venal do Imóvel  

também seja inferior a 8.000 (oito mil) UFMI - Unidade Fiscal do Município de Itu; 

c) declaração, de próprio punho, que reside no local. 

 

OBSERVAÇÕES da GSM Contabilidade: 

 

1. Os IMÓVEIS que estiverem enquadrados nos incisos I a IX, do art. 353, acima, ficam ISENTOS em 100% do IPTU 

2. Os APOSENTADOS ou PENSIONISTAS que não se enquadrarem nas situações acima, terão direito tao somente a redução 
de 40% do valor do IPTU devido sobre o imóvel de sua moradia, de forma permanente, ou seja, não pode ser 
transitória. 

3. Os pedidos deverão ser feitos ate ultimo dia do mês de marco do ano corrente, para usufruir dos benefícios no mesmo 
ano, mediante requerimento e juntada de documentos, conforme disposto no art. 43, acima 
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