
Ofício nº 143/2015                Giruá, 11 de novembro de 2015.
SMAD/MCR

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em  que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº 144/2015, que “Altera a redação da Lei Municipal 4147/2009
que concede isenção do Imposto Predial  e  Territorial  Urbano – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo,  a
aposentados, pensionistas e aos portadores de doença grave”.

O Projeto de Lei ora encaminhado visa ampliar os benefícios da isenção de IPTU e Taxa de Coleta de
Lixo, a aposentados e pensionistas, cuja renda mensal não seja superior a 02 (dois) salários-mínimos e aos
portadores de doença grave em situação de vulnerabilidade social”.

O Município de Giruá possui boa parte da população giruaense que são aposentados, pensionistas,
onde seus benefícios raramente ultrapassam 02 (dois) salários-mínimos e se constituem em sua única fonte de
subsistência.

Já os  portadores de doença grave  têm seus rendimentos consumidos com alimentação, tratamentos
médicos e medicamentos, cujos valores chegam a ultrapassar seus rendimentos, que com o correr dos anos
foram diminuídos pelo fator de redução, imposto pela Lei Federal.

Neste quadro, muitos deles não percebem o suficiente para suprir sequer essas necessidades básicas,
chegando a faltar recursos até mesmo para garantirem sua sobrevivência. Estado esse que se agrava, com as
despesas destinadas a água, luz, IPTU, telefone, entre outros.

Contando  com  a  atenção  de  Vossas  Excelências  no  trato  dos  assuntos  de  interesse  público,
especialmente  em relação  a  este  projeto  que  é  aguardado  com ansiedade  por  parte  de  nossa  população,
contamos com a aprovação do presente Projeto de Lei.

Sem mais, e nos colocando a disposição para eventuais esclarecimentos, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
João Carlos Taborda Zimmermann 
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a Vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 144/2015                        DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Altera  a  redação  da  Lei  Municipal  4147/2009,  que
“Concede isenção do imposto predial e territorial urbano –
IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, a aposentados, pensionistas
e aos portadores de doença grave”.

Art.  1º Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  conceder  isenção  do  Imposto  Predial  e
Territorial Urbano e da Taxa de Coleta de Lixo, aos aposentados e pensionistas,  cuja renda mensal  não seja
superior  a  02  (dois)  salários-mínimos  nacional  e  aos  portadores  de  doença  grave  em  situação  de
vulnerabilidade social.

§ 1º Beneficiam-se com esta Lei:
a)  Os  aposentados  e  pensionistas  que  sejam  proprietários  de  um  único  imóvel,  que  o  utilizem

exclusivamente como sua residência e que não possuam débitos ou estejam com sua exigibilidade suspensa
relativos  ao  IPTU  e  Taxa  de  Coleta  de  Lixo  referente  a  exercícios  anteriores  ao  do  correspondente  ao
requerimento. 

b) Os portadores de doença grave em situação de vulnerabilidade social e precariedade financeira,
quando  comprovada  tal  situação  mediante  laudo  médico  e  de  assistente  social,  ambos  fornecidos  por
profissionais habilitados do quadro de pessoal do município, desde que seja proprietário de um único imóvel
residencial,  ocupado por ele próprio e que não possua débitos ou estejam com sua exigibilidade suspensa
relativos  ao  IPTU  e  Taxa  de  Coleta  de  Lixo  referente  a  exercícios  anteriores  ao  do  correspondente  ao
requerimento.

§ 2º Para efeitos do caput, será considerada a renda mensal do titular do imóvel.

Art. 2º O contribuinte habilitar-se-á ao benefício desta Lei através de requerimento cujas sistemáticas
e condições será regulamentada por Decreto do Poder Executivo.

Art.  3º Cabe  à  Secretaria  Municipal  de  Gestão  Financeira  e  Suprimentos  a  fiscalização  da
documentação apresentada. 

Art. 4º O requerimento de isenção, com os documentos necessários, deverá ser apresentado entre os
meses de outubro a dezembro de cada ano, junto à Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Suprimentos.

§ 1º  -  Concedida a isenção e para que esta tenha continuidade nos anos seguintes, o beneficiário
deverá solicitar ou comprovar que continua preenchendo os requisitos até o encerramento de cada exercício, a
partir do ano da concessão do benefício.

§  2º  -  O  requerimento  de  isenção  para  o  ano  de  2016,  com  os  documentos  necessários,
excepcionalmente, poderá ser apresentado até o dia 30 de janeiro de 2016, junto à Secretaria Municipal de
Gestão Financeira e Suprimentos.

Art. 5º A presente Lei será regulamentada no prazo máximo de 20 dias.

Art.  6º Esta  Lei  entra  em vigor  na data  de  sua  publicação,  revogando-se  as  Leis  Municipais  nº
4392/2010 e 6043/2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS), EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015, 60º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem drogas!


