
 

 

REQUERIMENTO Nº 00051/2019 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Vereador João Camargo 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

Senhor Presidente,  

 

A Vereadora que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, 

após ouvido o plenário seja aprovada e encaminhada ao Poder Executivo 

minuta de projeto de lei que dispõe sobre A CONCESSÃO DE ISENÇÃO 

DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) À 

VIUVA (O) DE INTEGRANTES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA QUE VIER A FALECER NO DESEMPENHO DE SUAS 

ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS – TO. 

Há anos o Estado do Tocantins vivencia vários policiais, no exercício 

de suas atividades e cumprindo a missão juramentada de servir a população 

lhe conferindo segurança, sendo mortos trazendo um sentimento de dor, 

lamentação e muitas vezes revolta para os cidadãos de bem, além do 

prejuízo para as respectivas famílias. Tudo isso desmotiva outros policiais 

no exercício diário de promover segurança. 

A presente proposta busca conferir à estas famílias, por meio das 

respectivas viúvas um benefício, como outros existentes em outras esferas 

de Poder, para justamente reconhecer o trabalho desempenhado pelo 

policial morto durante suas atividades possibilitando a isenção do IPTU, 

não como forma de reparar a perda prematura do agente de segurança mas 

congratulá-lo pela brava reparando a família eternamente enlutada. 

 

Gabinete da Vereadora, 05 de fevereiro de 2019 
 

 

VANESSA ALENCAR PINTO (DEM) 

Vereadora 

 
 



 

MINUTA 

PROJETO DE LEI Nº .../2019 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 

ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO (IPTU) À VIUVA 

(O) DE INTEGRANTES DAS FORÇAS DE 

SEGURANÇA PÚBLICA QUE VIER A 

FALECER NO DESEMPENHO DE SUAS 

ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE 

PARAÍSO DO TOCANTINS – TO. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS – TO APROVA e 

eu Prefeito Municipal SANCIONO  a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica concedido a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) à 

viúva (o) de integrante da força segurança pública que vier a falecer no desempenho de 

suas atividades. 

Parágrafo primeiro: O disposto no caput se aplica aos integrantes da: 

I – Polícia Civil do Estado do Tocantins; 

II – Polícia Militar do Estado do Tocantins; 

III – Polícia Federal; 

IV – Polícia Rodoviária Federal; 

Parágrafo segundo: O direito previsto neste artigo será estendido também aos que vivem 

em união estável ou foram considerados inválidos em decorrência da atividade 

funcional. 

Art. 2º - São também requisitos concomitantes para concessão do benefício do artigo 1º: 

I – Ter um único imóvel no nome da viúva (o) e nele residir; 

II – Ter a renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos; 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua publicação. 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS,  

aos 05 dias do mês de fevereiro de 2019 

 

 

VANESSA ALENCAR PINTO (DEM) 

Vereadora 

 
 


