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TIPOS DE ISENÇÕES DE IPTU COM BASE NA LEI 3.472/1997 - CTM 

(CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) 

 

IPTU: Isenção Total - Imóvel cedido ao Poder Público Federal, Estadual e Municipal: 

Art. 171 - São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU: 

I - os imóveis cedidos total e gratuitamente para uso da União, do Estado ou do 

Município, inclusive de suas autarquias; 

  

IPTU: Isenção Total - Imóvel pertencente aos Órgãos de Classe: 

Art. 171 - São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU: 

(...) 

II – os imóveis de propriedade de sindicatos, associações culturais 

ou científicas, das associações de classe reconhecidas como de utilidade pública, 

onde funcionem exclusivamente as suas atividades essenciais; 

 

IPTU: Isenção Total – Padrão popular, com área do Imóvel não Superior a 65m2 

(sessenta e cinco metros quadrados): 

Art. 171 - São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU: 

(...) 

III - o imóvel residencial de padrão popular, com área construída de até 65 m² 

(sessenta e cinco metros quadrados) e valor venal inferior a R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais), a ser avaliado nos moldes previstos no art. 32 e seguintes do Código 

Tributário Municipal, desde que outro imóvel não possua o cônjuge, o filho menor ou 

maior inválido; (Redação dada pela Lei 4.367, de 09/12/2013). 

 

IPTU: Isenção Total - Imóvel pertencente ao Servidor Público Efetivo, ativo e inativo 

da Cidade do Paulista e ao Ex-Combatente Brasileiro: 

Art. 171 - São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU: 

(...) 
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IV - o imóvel residencial de propriedade do servidor efetivo, ativo e inativo da 

administração pública direta da Cidade do Paulista e ao ex-combatente brasileiro, do 

imóvel que nele residam, inclusive os seus cônjuges sobreviventes, enquanto 

permanecerem no estado de viuvez. (Artigo 8° da Lei nº 3.675/2001). 

  

IPTU: Isenção Total - Imóvel cedido gratuitamente para Ensino Gratuito: 

Art. 171 - São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU: 

(...) 

V - o imóvel cedido total e gratuitamente para funcionamento de estabelecimento 

legalizado que ministre ensino gratuito; 

 

IPTU: Isenção Total – Mocambo: 

Art. 171 - São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU: 

(...) 

VI - o único mocambo pertencente ao contribuinte, assim entendido o 

imóvel residencial construído em taipa, adobe ou outro material utilizado em 

construção subnormal, com área construída de até 65 (sessenta e cinco) metros 

quadrados;  

 

IPTU: Isenção Total - Imóvel pertencente ao aposentado ou pensionista: 

Art. 171 - São isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 

IPTU: 

(...) 

VII - os aposentados ou pensionistas que percebem até 02 (dois) salários mínimos e 

seja proprietários de um único imóvel no Município, que nele residam. 

 

Nota - 1: 

- As isenções totais elencadas anteriormente, serão concedidas, mediante 
requerimento dirigido ao Secretário de Finanças e desde que o contribuinte atenda 
os requisitos exigidos em Lei.   
- As isenções somente serão concedidas se requeridas até o último dia útil do mês 
de outubro do exercício anterior ao do lançamento do imposto.  
- O contribuinte isento do imposto deve apresentar, trienalmente, a partir da 
expedição do Certificado Declaratório de Isenção, até o último dia útil do mês de 
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outubro, a documentação exigida pelo Poder Executivo, para permanecer no gozo 
do direito, sob pena de perda do benefício.  
- Será cancelada automaticamente a isenção parcial referente à parcela do imposto 
em atraso, sem prejuízo do benefício referente às parcelas vincendas. 
- O sujeito passivo, ou beneficiário indireto, deverá comunicar a Secretaria de 
Finanças, quaisquer fatos que não atendam as condições exigidas para a 
concessão dos benefícios, no prazo de 30 (trinta) dias do fato, sendo devido o 
recolhimento dos impostos, em decorrência à alteração das características do 
imóvel objeto da isenção. 
 
Fundamentação: §§ 1º, 3º e 4º, do art. 171 da Lei 3.472/1997 – CTM (Código Tributário Municipal) e 
Portaria nº 001/2017. 

 

Nota - 2: 

- Os imóveis isentos com área construída de até 65 m² (sessenta e cinco metros 
quadrados) e valor venal inferior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
somente serão classificados do tipo popular quando se situarem: 

I - nas praias a uma distância mínima de 3.000 (três mil metros) de área dita de 
marinha identificada pelo Serviço de Patrimônio da União; 

II - fora das praias, quando o padrão das habitações obedecer às seguintes 
especificações básicas: 

a) Alvenaria – alvenaria de paredes rebocadas sem emassamento, caiadas ou 
pintadas com tintas PVA;  
b) Piso – cimentado;  
c) esquadrias: de porta: semi-ocas, tipo industrial; de janelas: do tipo popular;  
d) instalações elétricas: com no máximo 2 (dois) pontos por compartimento, sendo 
toleráveis 3 (três) pontos para a cozinha;  
e) instalações sanitárias: com bacia sanitária, chuveiro e lavabo, sendo o 
compartimento específico revestido com azulejo branco, até a altura de 1,80 metro;  
f) coberta: com estrutura de madeira, telhas de cerâmicas ou de cimento amianto 
ou com laje em concreto de estrutura simples;  
g) acabamento: conforme o indicado no item alvenaria.”  
 
Fundamentação: Incisos I e II, § 5º, do art. 171 da Lei 3.472/1997 – CTM (Código Tributário 
Municipal). 

 


