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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete do Prefeito
"'Tra6a(fiand"opor um futuro meOio!'

ALTERA 0 CODIGO TRIBUTARIO DO
MUNICiPIO DE AREAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

o PREFEITO DO MUNICiPIO

DE AREAL:

Fayo saber que a Camara Municipal de Areal aprova e eu sanciono a seguinte Lei Complementar
Municipal:

Art. 1° - Sera concedida

isenyao de IPTU, aos im6veis pertencentes aos empreendimentos
imobiliarios, residenciais, mistos ou comerciais, legalmente registrados no Municipio, em acordo
com a Legislayao Municipal, Estadual e Federal, referente ao meio ambiente, desde que
atendidas as seguintes condiyoes:

I - Requerimento
ano;

de pedido de isenyao protocolado ate

IV - Certidao de Regularidade
Fazenda Municipal.

a

0

ultimo dia do mes de fevereiro de cada

Fiscal do respectivo Empreendimento

Imobiliario,

VI empreendimento imobiliario em questao, devera sempre que possivel,
contratayao de mao-de-obra local.

Art. 2° -

no tocante a

dar preferencia a

a

empreendimento
imobiliario beneficiado por esta lei, perdera este tratamento
diferenciado, quanto ao trato do Tributo - I.P.T.U, em caso de nao homar pontualmente com
seus compromissos e obrigayoes, perante a Fazenda Municipal.

Art. 3° - A isenyao em yoga cessara tao logo ocorra a primeira alienayao de cada lote e/ou
unidade, unica e exclusivamente para 0 Lote e/ou unidade obj 0 de tal alienayao.
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Art. 4° - Fica 0 empreendedor imobiliario, obrigado a comunicar imediatamente a alienayao de
cada lote e/ou unidade, remetendo it Fazenda Municipal, c6pia do Contrato de Compra e Venda,
Promessa de Compra e Venda por Meio de Instrumento Publico ou Particular, Registro_ de
Im6vel, Escritura, ou outro documento analogo, sob pena de sofrer as sanyoes contidas em"-Lei.
Panigrafo Unico - Para fins de fiscalizayao do cumprimento do beneficia conti do nesta Lei,
podera a Fazenda Municipal, exigir toda documentayao contabil da empresa, bem como c6pia de
declarayao de informayoes imobiliarias a Receita Federal.
Art. 5° - 0 Empreendimento
imobiliario beneficiado por esta Lei, que deixar de informar
imediatamente a alienayao de Lote/e ou Unidade, sera responsavel pelo pagamento do IPTU do
perfodo apurado, sem prejulzo das aplicayoes de sanyoes de cunho Penal, contidas no art. 79, do
C6digo Tributario deste Municipio.
Art. 6° - A presente Lei de forma nenhuma autoriza remissao, ou perdao de debitos anteriores it
31 de dezembro de 2007.
Art. 7° - Ficam revogadas as disposiyoes do artigo 15 paragrafos 2° a 7° do C6digo Tributario
Municipal, introduzidas pela Lei nO 144 de 18 de dezembro de 1997.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicayao, produzindo seus efeitos a partir do
dia 01 dejaneiro de 2008.

