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Art. 2º A isenção de que trata o art. 1º será concedida mediante 
requerimento anual do contribuinte interessado, dirigido ao De-
partamento Tributário do Município, instruído com os seguintes 
documentos:

I - cadastro do IPTU em nome do requerente;
II - cópia do Registro Geral (carteira de Identidade) e do Cadastro 
de Pessoas Físicas (C.P.F);
III - comprovante de residência (água, luz ou telefone);
IV - comprovante de renda;
V - declaração, com firma reconhecida, de que é proprietário de 
um único imóvel e que possui uma única fonte de renda, conforme 
modelo fornecido pelo Órgão Público;
VI - certidão negativa de débitos municipais.

Art. 3º O direito de isenção cessará quando:

I - a pessoa isenta passar a ter rendimentos que ultrapassem o 
valor de 2 (dois) salários mínimos mensal;
II - ocorrer o falecimento do beneficiário;
III - acontecer mudança de titular da posse ou da propriedade do 
imóvel;
IV - ocorrer mudança no uso do imóvel de exclusividade residen-
cial para misto ou comercial;
V - possuir débitos vencidos com o Ente Municipal.

Parágrafo único. Não será concedida isenção àqueles contribuintes 
em débito com o Ente Público.

Art. 4º O beneficiário que receber indevidamente a isenção disci-
plinada na presente lei será imediatamente excluído, sendo obri-
gado a pagar os valores obtidos através da isenção, acrescido de 
multa no mesmo valor da isenção, atualizado pela variação do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice que 
vier a substituí-lo, sem prejuízo de responsabilização na esfera 
penal.

Art. 5º Quando ocorrer transferência de domínio ou posse do bem 
o beneficiário deverá informar imediatamente o órgão responsável 
pelo Cadastro Imobiliário do Município.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogada a Lei Complementar nº 160, de 15 de dezembro de 2009.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Nº 059/2010
AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 059/2010
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz 
saber a todos, que realizará na data de 07 DE JANEIRO DE 2011, 
licitação modalidade Pregão Presencial nº 059/2010, visando con-
tratação de professor de musicalização para alunos da educação 
infantil e educação fundamental - 1ª a 4ª séries - para exercício 
2011.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCU-
MENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 07/01/2011, até às 10:00 hs, 
com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nes-
ta mesma data, às 10:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa 
de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-
3562200, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br .

Paulo Lopes

Prefeitura MuniciPal

Errata Edital Tomada de Preço Nº 53/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Paulo Lopes
ERRATA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 53/2010

DO OBEJETO - ONDE SE LÊ A presente licitação tem por obje-
to a aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes e filtros 
para abastecimento de veículos e máquinas municipais para for-
necimento diário no ano de 2011, no município de Paulo Lopes, 
mediante a instalação de bomba na garagem ou deslocamento 
máximo de 12 (doze) km, no próprio posto.Terá sua vigência até 
31/12/2011. PASSA-SE A LER A presente licitação tem por objeto 
a aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes e filtros para 
abastecimento de veículos e máquinas municipais para forneci-
mento diário, no município de Paulo Lopes, mediante a instalação 
de bomba na garagem (especificações em anexo) ou deslocamen-
to máximo de 12 (doze) km, no próprio posto.Terá sua vigência da 
data de assinatura até 31/12/2011, sendo que o fornecimento do 
produto licitado iniciara imediatamente na data da assinatura do 
contrato. Informamos que o edital completo, com as alterações, 
com o anexo e outras informações encontram-se à disposição na 
Secretaria de Administração, no prédio da Prefeitura, no horário 
das 13:00 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira, no telefone 
(48) 32530161 e no site www.paulolopes.sc.gov.br.

Paulo Lopes, 16 de dezembro de 2010.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

Prefeitura MuniciPal

Lei Complementar Nº 171, de 14 de Dezembro de 
2010
LEI COMPLEMENTAR Nº 171, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
CONCEDE ISENÇÃO DE TRIBUTOS QUE ESPECIFICA, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro 
Preto, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 84, I, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que 
a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte lei:
Art. 1o As pessoas físicas maiores de 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade, aposentados, pensionistas ou não, e que aufiram rendi-
mentos mensais de até 2 (dois) salários mínimos nacional, ficam 
isentos do pagamento dos seguintes tributos municipais, desde 
que o imóvel destine-se à fins residenciais:
I - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
II - Taxa de Conservação;
III - Taxa Coleta de Lixo;
IV - Taxa de Expediente; e
V - Taxa de Limpeza.
Parágrafo único. Decairá do direito à isenção o contribuinte que 
não a requerer até 15 de fevereiro do exercício financeiro corres-
pondente.


