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Lei n.º 1015/04, de 23 de novembro de 2004 
 

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPU E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
 PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 
 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção  do 
Imposto Predial Urbano e Taxas a ele agregado, aos contribuintes que, cumulativamente, 
atenderem aos seguintes requisitos: 

 
a) tenham idade superior ou igual a 65 (sessenta e cinco) anos, ou sejam 

aposentados, com qualquer idade. 
 
b) que não tenha rendimentos familiar superior a um salário mínimo mensal; 
 
c) que sejam proprietários e residam no imóvel, com área inferior ou igual a 70 

m² (setenta metros quadrados); 
 
d) que não possuam outro imóvel, seja urbano ou rural, no território nacional; 
  
Artigo  2º - Para ter direito aos benefícios desta Lei, os interessados  deverão 

requerer ao Prefeito Municipal, fazendo prova do seu enquadramento. 
 
Artigo 3º - Esta Lei será regulamentada por Decreto, no prazo de trinta (30) dias, 

contados de sua publicação. 
   
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, especialmente as Leis nºs 758/99 e 775/00, de 22 de abril de 1999 e 21 
de março de 2000, respectivamente. 

 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, 23 de novembro de 2004. 

 
 

Marcio Luis Cardoso 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 

Guzolândia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
 

Sônia Regina Antunes Duarte 
Resp. Exp/ da Secretaria 

 


