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Prefeitura de Ponta Grossa cria plataforma para pedidos de
revisão de valores do IPTU
Sistema online permite que solicitações sejam feitas sem necessidade de ir até a Praça de Atendimento. Prazo para
contestar valor vai até 31 de agosto.
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Entrega dos boletos do IPTU 2020 de Ponta Grossa começou em fevereiro — Foto: Prefeitura de Ponta Grossa/Divulgação
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A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, criou um sistema para que os contribuintes possam

solicitar revisão dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os pedidos podem ser feitos até 31 de

agosto.

Antes do sistema, os moradores precisavam ir até a Praça de Atendimento, no Paço Municipal, para solicitar a

revisão dos valores.

Para fazer o pedido de revisão, basta entrar no site da Prefeitura de Ponta Grossa e informar dados do

contribuinte e do imóvel. Também é preciso anexar informações que justifiquem a mudança nos valores.

A prefeitura informou que fez o reajuste de 3% no IPTU de 2020, com base na reposição da inflação.

No entanto, cerca de 18 mil imóveis receberam um reajuste maior por causa de atualizações feitas no cadastro

imobiliário após um processo de georreferenciamento feito em 2019.

Veja mais notícias da região no G1 Campos Gerais e Sul.
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