
PROJETO DE LEI  Nº 47/2016, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016. 
 

ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVO À LEI Nº 

1.612 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003, QUE 

ESTABELECE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO 

MUNICÍPIO, CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

             Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Título VIII, Capítulo I, artigo 105, 

da Lei Municipal n° 1.612/2003, passando para a seguinte redação: 

  

Art. 105 - São isentos (as) do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana: 

 

I - ...... 

II - ...... 

III) - ..... 

IV) - ..... 

V) - ..... 

VI) - ..... 

Parágrafo Único.... 

       VII) -  proprietário (a) de imóvel portador (a)  de câncer, desde que o (a) proprietário (a)  nele 

resida e não possua mais que um imóvel  no Município e que sua renda familiar mensal não seja superior a 08 

(oito) salários-mínimos nacionais; 

 

a) A isenção a que se refere o inciso VII, deste Código, devera ser requerida até o último dia útil 

do mês de dezembro de cada exercício, instruindo-se o requerimento com as provas do atendimento 

das condições necessárias,  sob pena de perda do benefício.  

 

b)  O benefício a que se refere inciso VII, deste Código, será concedido mediante despacho da 

autoridade competente.  

 

§ 1º - Somente serão beneficiados pela isenção prevista neste artigo, os casos referidos nos incisos I, 

II e III, o imóvel utilizado integralmente para as respectivas finalidades das entidades beneficiadas.      

 

               § 2º - A isenção de que trata este artigo não é extensiva à taxa de coleta de lixo e a qualquer outro 

tributo de competência municipal. 

§3º - Considera-se renda familiar mensal para fins desta Lei a soma de todos os rendimentos brutos 

obtidos mensalmente pelos membros da família, composta por salários, proventos, pensões, pensões 

alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, pro labore, outros rendimentos do 

trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos obtidos do patrimônio, 

Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada. 

 

§4º - Família para os fins desta Lei compreende o conjunto de pessoas que vivem sob o mesmo teto, 

assim entendido, o proprietário requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro e os filhos não 

emancipados menores de 18 anos. 

§5º - Considera-se provas para efeitos de comprovação á que se refere o inciso VII, alínea a: 



a – comprovação da doença, mediante laudo emitido por médico com registro profissional no 

Conselho de Classe correspondente; 

b – comprovação da renda familiar ou declaração sob  responsabilidade pessoal;  

c – cópia atualizada da matrícula do imóvel registrada em nome do beneficiário; 

d – comprovante de residência. 

 

§6º -  As comprovações previstas no parágrafo 5º, falsas ou fraudulentas, sujeitarão o proprietário ao 

pagamento do tributo e dos acréscimos legais cabíveis, sem prejuízo das sanções na esfera criminal. 

 

 Art. 2º -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cândido Godói, RS em...   

 

                Visto em 13.10.2016 

 

 

    Guerino Backes 

Prefeito Municipal 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

 

Senhores Legisladores: 

  

O presente projeto de Lei, visa a concessão de isenção do Imposto sobre 

Propriedade Predial e Territorial urbana,  para os (as) pacientes  portadores de câncer, 

residentes nos limites territoriais do Município.  

 

Como  é de conhecimento dos nobres legisladores,  a confirmação do diagnóstico de 

câncer tem grande impacto no(a)  paciente e seus familiares.  O enfrentamento da doença  

além de constituir drama pessoal,  traz implicações econômicas e financeiras que devem 

ser suportadas independentemente da condição financeira do acometido.  

 

O espírito do legislador, assim como acontece em inúmeros municípios da nossa 

região, pressupõe a canalização de esforços e recursos financeiros  na tentativa de debelar 

a doença. A concepção da legislação isentando do tributo o  contribuinte proprietário do  

imóvel que atende os requisitos específicos, tem como objetivo único a otimização do 

tratamento, que só é possível com dispêndio financeiro regular e continuado.  

 

Referir que o estabelecimento de parâmetro de renda familiar não superior a oito 

salários mínimos,  constitui critério objetivo tencionando salvaguardar  os pacientes mais 

vulneráveis, com   condição econômica  menos favorecida.    

 

Diante do exposto, entendemos plenamente justificado o presente projeto de lei,  

razão pela qual pugnamos desde já pela sua  unânime aprovação. 

 

  

 

  Atenciosamente, 

 

 

     Guerino Backes 

              Prefeito Municipal 
 


