REGULAMENTO DO PROGRAMA PAGUE MENOS IPTU

Este Instrumento dispõe sobre as regras e condições para a participação no
PROGRAMA PAGUE MENOS IPTU (“Programa”) do Município da Estância
Turística de Itu.
1.

PARTICIPANTES

1.1.
Podem ser participantes do Programa os servidores públicos do Município da
Estância Turística de Itu, no Estado de São Paulo (“Prefeitura de Itu”), efetivos, ativos
ou inativos, aposentados e pensionistas (exceto aqueles servidores em cargo de
“comissão”) que sejam titulares do cartão de crédito consignado BMG Card (“BMG
Card”) de propriedade do BANCO BMG S/A, com sede e foro em São Paulo/SP, na
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04538-133, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0001-74; que utilizem efetivamente na função compra
e/ou saque e que, cumulativamente, aceitem e cumpram os termos e condições
estabelecidos neste Regulamento (“Participantes”).
2.

OBJETIVO DO PROGRAMA

2.1. O Programa tem por objetivo possibilitar o pagamento de parte ou totalidade do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de imóvel indicado pelo Participante,
necessariamente localizado no Município de Itu/SP, segundo as regras deste
Regulamento.
2.2. O imóvel indicado poderá ser de propriedade do Participante ou de terceiros,
observada a cláusula sétima deste Regulamento.
3.

PAGAMENTO DO IPTU

3.1. O BMG será responsável pelo pagamento de parte ou totalidade do IPTU
relativo ao imóvel indicado pelo Participante, até o limite dos créditos obtidos pelos
Participantes por meio do Programa, observada a regra de conversibilidade de créditos
prevista no item 4.1 deste Regulamento.
3.2. Caso os créditos oriundos da utilização do BMG Card não sejam suficientes para
o pagamento integral do IPTU, o proprietário do imóvel permanecerá como único e
exclusivo responsável pelo pagamento do saldo não pago, não cabendo qualquer
responsabilidade solidária ou subsidiária ao BMG, sendo certo que o BMG ficará
isento de toda e qualquer responsabilidade neste sentido, seja na esfera cível,
administrativa, tributária e/ou criminal.
4.

CONVERSIBILIDADE E PERÍODO DE ACÚMULO DE CRÉDITOS

4.1. A utilização do BMG Card gerará créditos no âmbito do Programa, observada a
seguinte regra de conversibilidade: cada R$1,00 (um real) utilizado em compras/saques
no cartão de crédito BMG CARD corresponde a R$0,012 (doze milésimos de centavos
de real) em créditos para pagamento do IPTU.
4.2. Os créditos serão acumulados pelo Participante no período entre 1o de outubro a
30 de setembro do ano seguinte, sendo certo que os referidos créditos serão utilizados
exclusivamente para o pagamento do IPTU devido no exercício imediatamente posterior
ao término do prazo para acúmulo de créditos.
4.3. Em nenhuma hipótese os créditos obtidos no âmbito do Programa poderão ser
utilizados para finalidade que seja diversa do pagamento do IPTU do imóvel indicado,
sendo certo ainda que os créditos não poderão ser convertidos em moeda corrente.
5.

NÃO CUMULATIVADE DOS CRÉDITOS

5.1. Os créditos acumulados com a utilização do BMG Card não serão cumulativos
anualmente, devendo ser observada a regra estipulada no item 4.2 do presente
“Regulamento”.
5.2. Em qualquer hipótese, após utilização para pagamento do IPTU do ano
subsequente, eventual saldo de créditos do Participante ficará automaticamente
expirado, sendo certo que, nos termos do item 4.2 acima, o Participante sempre terá o
seu respectivo saldo de créditos zerado na data de 1º de outubro de cada ano.
6.

CADASTRAMENTO

6.1. O Participante deve preencher o cadastro que se encontra no site
www.bancobmg.com.br com as informações solicitadas de maneira correta e completa,
a fim de que possa participar do Programa.
6.2. Eventuais erros ou omissões no preenchimento do cadastro poderão ser
corrigidos, em caráter improrrogável, até o 9º dia útil do mês de outubro.
6.3. Os Participantes que mantiverem seus respectivos cadastros com informações
incorretas e/ou incompleta, observado o disposto no item 6.2 acima para a retificação,
serão automaticamente excluídos do Programa, sem qualquer prévio aviso ou
notificação por parte do BMG, sendo certo que eventuais créditos que tenha acumulado
até a referida data serão automaticamente expirados e sem qualquer direito à utilização
futura, seja de que forma for.
7.
AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O
IPTU
7.1. Na hipótese do imóvel indicado no âmbito do Programa ser de propriedade do
Participante, ao aceitar os termos e condições deste Regulamento, o Participante
autoriza o acesso do BMG aos dados de IPTU do respectivo imóvel, exclusivamente
para consecução dos objetivos do Programa.

7.2. Na hipótese do imóvel indicado no âmbito do Programa ser de propriedade de
terceiros, o Município de Itu/SP será o único e exclusivo responsável em obter a
autorização do proprietário para o acesso aos dados de IPTU do imóvel, não cabendo
qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária ao BMG.
8.

VALIDADE

8.1. Este Regulamento será válido por período indeterminado, e produzirá efeitos,
nos termos do item 4.2 acima, até o dia 30 de setembro de 2016. Em caso de eventual
continuidade do Programa, o Participante deverá aceitar novamente os termos e
condições do Regulamento, com suas possíveis alterações.
9.

DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O BMG não se responsabiliza por eventuais erros ou atrasos cometidos pelo
Município de Itu na emissão da guia de recolhimento do saldo do valor do IPTU, nos
termos do item 3.2. acima.
9.2. O BMG não se responsabiliza, ainda, por eventuais erros ou omissões atribuíveis
aos Participantes no preenchimento do cadastro.
9.3. Considerando a natureza não onerosa do Programa aos Participantes, o BMG não
possuirá qualquer relação de responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária pelas
dívidas e/ou compromissos de qualquer natureza eventualmente existentes entre os
Participantes e Prefeitura

Itu, sendo certo que o BMG fica isento de quaisquer

responsabilidades neste sentido, seja no âmbito cível, administrativo e/ou criminal,
conforme previsto no Regulamento do Programa.

9.4.

Observados os termos do item 9.3 e item 3.2 do presente Regulamento, o

Programa será igualmente aplicado aos Participantes atualmente inadimplentes com o
pagamento do IPTU de exercícios anteriores, mesmo que inscritos em dívida ativa com
o Município de Itu, sendo certo que tais débitos não possuem qualquer relação com os
créditos adquiridos no âmbito do Programa, nem geram qualquer espécie de
responsabilização ou solidariedade ao BMG.

9.5 Os créditos serão computados desde o início do período de acúmulo, ou seja, em
relação às compras e saques efetuados a partir de 1° de outubro, ainda que o
Participante realize a adesão ao Programa posteriormente, desde que adesão seja
realizada dentro do prazo previsto no item 6.2.

10.

FORO

10.1. Eventuais litígios decorrentes deste Regulamento deverão ser dirimidos na
Comarca de Itu, Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
11 - O presente Regulamento encontra-se registrado perante o 2º Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital de São Paulo/SP sob o nº
3.598.644 Registro realizado em 02/10/2015.

