
DECRuTO

PUBL. "Diáno Ofidal dos Hunidpios * HS.^i_LESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA n\ é i
GABINETE DO PREFEITO N ° EM: ̂ jJ^J^OJJ.

DECRETDTF23:^37DE 02 DE DEZÍMBRO DE 2019

Regulamenta o procedimento para reconhecimento

de imunidade e isenção de tributos municipais :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espirito

Santo, no uso de suas atribuições legais que ihe confere o inciso iV, do art. 99 da Lei Orgânica

Municipal, DECRETA:

Art. 1° - As entidades do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, abrangidas por hipótese de

imunidade, deverão requerer seu reconhecimento por meio de petição dirigida à Secretaria

Municipal da Fazenda, apresentando os documentos necessários à comprovação da situação

prevista na Constituição Federal, observando ainda o previsto neste Decreto.

§ 1° - Para fins de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo art. 14 do Código Tributário

Nacional, as entidades imunes mencionadas na alínea c do inciso VI do Art. 150 da Constituição

Federal deverão apresentar cópia simples dos seguintes documentos, acompanhados dos

originais para conferência:

I - Estatuto social da entidade, acompanhado da ata de eleição e posse da diretoria atual;

II - Documento de identificação e CPF do representante legal que assina o requerimento;

III - Cópia do balanço patrimonial, do demonstrativo de resultado do exercício e do livro diário, do

último exercício exigível, apresentados na forma da lei;

iV - Declaração fornecida pelas agências bancárias em que a instituição possua conta, atestando

que a mesma não efetuou remessas de recursos ao exterior;

§ 2° - Na falta de cumprimento do disposto no art. 14, ou no § 1° do artigo 9°, da Lei 5.172/66, a

autoridade competente suspenderá a aplicação do benefício.

§ 3° - O reconhecimento da imunidade retroagirá à data do preenchimento dos pressupostos

legais para sua concessão.

Art. 2° - Toda pessoa física ou jurídica abrangida por hipótese de isenção condicionada de

tributos municipais, assim compreendido o benefício tributário sujeito a condições e requisitos

deverá requerer seu reconhecimento por meio de petição dirigida à Secretaria Municipal d

Fazenda, apresentando os documentos necessários à comprovação da situação prevista em í

observando ainda o previsto neste Decreto.
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Parágrafo Único - Para fins de comprovação do preenchimento das condições necessárias para

a fruição da isenção, além da documentação relacionada aos requisitos exigidos em lei, o

contribuinte deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, acompanhados dos

originais para conferência:

I - Em se tratando de pessoa física:

a) Documento de identificação e CPF do beneficiário;

b) Comprovante de endereço do beneficiário, emitido há no máximo 90 dias;

c) Procuração, caso o requerimento seja assinado por terceiro.

II - Em se tratando de pessoa jurídica:

a) Documento de identificação e CPF do representante legai da pessoa jurídica;

b) Ato constitutivo atuaiizado;

c) Procuração, caso o requerimento seja assinado por terceiro.

Art. 3° - Os requerimentos de isenção de iPTU relativos à hipótese prevista no art. 33, inciso V, da

Lei Compiementar n° 12/94, deverão ser protocolados até a data de vencimento da cota única do

imposto.

§ 1° - O deferimento do pedido da isenção para o primeiro exercício servirá para os seguintes,

desde que provado anuaimente, até o vencimento da cota única do imposto, a permanência dos

requisitos de renda, imóvel único e moradia, devendo ser indicando, no requerimento de

renovação, o número do processo administrativo anterior.

§ 2° - Caso o requerente não possua o número do processo anterior, deverá entrar com

requerimento instruído com toda a documentação do primeiro pedido.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua pubiicação^

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 02 de deçembrfo de 2C

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em O^de dezembro de 2019.

4Secretaria Municipal de Gabinete

eitore jnicipal
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