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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 112, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.

Regulamenta o inciso IV, 94° do Art. 109 da Lei
Complementar 113/2007.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o constante no
Ofício CI232/2016,

DECRETA:

Art. 1° A isenção e a liberação do pagamento do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano, será concedida conforme inciso IV, aos contribuintes que
cumulativamente:

1- Sejam proprietários de um único imóvel, sendo considerados como
proprietários: o usucapião devidamente registrado, o registro de título, a acessão, aberta
a sucessão, os herdeiros legítimos e testamentários, e o usufrutuário do imóvel, desde
que sejam seus, todos os ônus a ele relativos.

11-Possuam um único imóvel e nele residam
111-Não tenham renda familiar bruta superior a três salários minimos

nacionais mensais.

Parágrafo umco. O beneficiário da isenção é obrigado a comunicar à
Prefeitura, no prazo de 30 (trinta) dias, qualquer ocorrência que possa implicar no
cancelamento do benefício.

Art. 2° A isenção deverá ser renovada, na forma do Código Tributário
Municipal, de 1° de abril a 31 de julho, do ano imediatamente anterior, em requerimento
padrão, conforme modelo da Prefeitura, ao qual serão anexados:

I. Três últimos contracheques de todos os residentes no imóvel, dos
rendimentos ou proventos, incluídos o do mês anterior.

11-Xerox da Carteira de Trabalho de todos os residentes no imóvel.
111-Comprovante de residência, compreendendo conta de luz, telefone ou

documento equivalente em nome do requerente.
IV- Carteira de Identidade e CPF de todos os residentes no imóvel.
V- Certidão atualizada de registro do imóvel no Cartório Competente.
VI- Outros documentos necessários para análise devidamente

relacionados em formulário próprio.

Parágrafo único. Será protocolado apenas um pedido por contribuinte,
devendo toda documentação ser entregue no ato, sob pena do indeferimento do pedido.

Art. 3° Descaracterizará o limite remuneratório que concede o direito á
isenção:

I. Viver o contribuinte, com cônjuge, companheiro e/ou dependentes, no
imóvel único, e o somatório das rendas próprias ultrapassar o limite concessório;
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11. Possuir o contribuinte ou qualquer das pessoas citadas no item anterior,
rendas oriundas de aplicações financeiras, aluguéis, participações societárias e
equivalentes que descaracterizem o limite concessório;

111. Ficar evidenciando, pelas demais despesas de manutenção e
conservação do imóvel (sinais exteriores de riqueza), flagrante incompatibilidade entre a
renda declarada do contribuinte e o seu padrão econômico de vida.

Parágrafo único. A concessão do benefício importa em autorização para
que a fiscalização municipal tenha acesso ao imóvel beneficiado para constatação das
circunstâncias assinaladas neste artigo.

Art. 4° A existência de um unlco bem, não se refere a imóveis
exclusivamente no Município de Carazinho, mas em qualquer localidade, no país ou
fora dele.

Art. 5° No requerimento padrão, em anexo,de que trata o art. 2° deste
Decreto, serão assinaladas, expressamente as exigências e requisitos que dele
constam e a concordância e conhecimento do contribuinte com todos os seus termos.

Art. 6° A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, cancelar a isenção
concedida, quando descaracterizadas as razões que a determinam.

Art. 7° A isenção obtida fraudulentamente implicará nas seguintes
sanções:

I. Pagamento de todos os tributos devidos, acrescidos das multas e
demais cominações legais, corrigidos.

11. Na denúncia criminal do contribuinte, quando a isenção for obtida por
falsidade documental ou ideológica ou por outro processo que caracterize débito.

Art. 8° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de setembro de 2016.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura

9~ fd.tRtct Ya2fL
DAIANE DELLA VALLE
Secretária da Administração
ARRECADAÇÃO/MBS
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"Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

SETOR DE ARRECADAÇÃO

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IPTU (LEI N° 113/2007)
EXERCíCIOS 2018 E 2019

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

I QUADRA [LOTE Iv VENAL]

Nome do Requerente

I Data de Nascimento: I I RG: CPF:

Endereço Nome do Logradouro:

NO Complemento:

Telefone para Contato I
e e-mail:

Estado Civil I Numero de pessoas que residem no imóvel:

Declarante de Imposto de Renda? ( ) sim ( ) não

Algum membro da familia residente no imóvel é declarante de Imposto de Renda: ( ) sim ( )Não

IDENTIFICAÇÃO DOS RESIDENTES NO IMÓVEL:

NOME CPF I Nascimento Profissão Renda
Mensal

I

I I
I
I

DECLARAÇÃO

Eu, acima identificado, declaro para os efeitos do disposto na Lei 113/2007 que:

1. O imóvel supra identificado, no qual efetivamente resido, integra o meu patrimônio.

2. Não possuo outro imóvel no município de Carazinho ou em outra localidade.

3. Meu rendimento familiar mensal total bruto no último mês não ultrapassou a três salários mínimos nacionais.

4. O imóvel ou parte dele está alugado para terceiros? ( ) sim ( ) Não

Valor do aluguel R$ _

5. Declaro, por fim, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e que estou ciente

das penalidades previstas no art. 299 do Código Penal, no art. l' da Lei Federal n' 8.137, de 27 de dezembro

de 1990.

Termos em que, peço deferimento. Assinatura do Requerente> _



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA DA FAZENDA
SETOR DE ARRECADAÇÃO

DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS PARA O EXAME DO PEDIDO

TITULAR: (Preenchimento do servidor) Rubrica do
Documento Contribuinte
Juntado?

1. Carteira de Identidade e CPF do requerente (S) (N)

2. Conta de água, luz ou telefone, (última antes da (S) (N)
apresentação do pedido) que comprove a residencia.
Obs.: Não será aceiro comprovante de residência
divergente do titular ou cônjuge ou em nome de
falecido.

3. Certidão do Registro de Imóveis do Municlpio objeto (S) (N)
do pedido, expedida no máximo seis meses antes.

4. Carteira de Trabalho do requerente (S) (N)

5. Declaração de Imposto de Renda do Requerente (S) (N)

6. Três últimos contracheques dos rendimentos do (S) (N)
requerente incluidos o do mês anterior

7. Certidão de casamento e de óbito (no caso de (S) (N)
viuva(o»)

DEPENDENTE 1 (Preenchimento do Servidor) Rubrica do
Documento Contribuinte
Juntado?

1. Carteira de Identidade e CPF (S) (N)

2. Carteira de Trabalho (8) (N)

5. Declaração de Imposto de Renda (S) (N)

6. Três últimos contracheques dos rendimentos do (S) (N)
requerente incluidos o do mês anterior

7. Certidão de casamento e de óbito (no caso de (S) (N)
viuva(o))

- - -- .- -
DEPENDENTE 2 (Preenchimento do Servidor) Rubrica do

Documento Contribuinte
Juntado?

1. Carteira de Identidade e CPF (S) (N)

2. Carteira de Trabalho (S) (N)

5. Declaração de Imposto de Renda (S) (N)

6. Três últimos contracheques dos rendimentos do (S) (N)
requerente incluidos o do mês anterior

7. Certidão de casamento e de óbito (no caso de (S) (N)
viuva(o»
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DEPENDENTE 3 (Preenchimento do Servidor) Rubrica do
Documento Contribuinte
Juntado?

1. Carteira de Identidade e CPF (S) (N)

2. Carteira de Trabalho (S) (N)

5. Declaração de Imposto de Renda (S) (N) I
6. Três últimos contracheques dos rendimentos do (S) (N)
requerente incluidos o do mês anterior

7~Certidão de casamento e de óbito (no caso de (S) (N)
viuva(o))

DEPENDENTE 4 (preenchimento do Servidor) Rubrica do
Documento Contribuinte
Juntado?

1. Carteira de Identidade e CPF (S) (N)

2~ Carteira de Trabalho (S) (N)

5. Declaração de Imposto de Renda (S) (N)

16~Três últimos contracheques dos rendimentos do I (S) (N)
requerente incluldos o do mês anterior

7. Certidão de casamento e de óbito (no caso de I (S) (N)
viuva(o)

-~~ ---- --- -- - -- ~~---- -- ----- --

DEPENDENTE 5 (Preenchimento do Servidor) Rubrica do
Documento Contribuinte
Juntado?

1. Carteira de Identidade e CPF (S) (N) I
2~Carteira de Trabalho (S) (N) I
5~ Declaração de Imposto de Renda (S) (N)

6. Três últimos contracheques dos rendimentos do (S) (N)
requerente incluidos o do mês anterior

7. Certidão de casamento e de óbito (no caso de (S) (N)
viuva(o)
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