
LEI MUNICIPAL Nº 2752  
 

Dá nova redação ao item IV do Artigo 162 
(incidência do Imposto sobre propriedade 
predial urbana) Código Tributário do 
Município Lei Municipal nº 1944.  
 

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  

 
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  
 
Art. 1º - O item IV do artigo 162 da Lei Municipal nº 1944 passa a ter a seguinte redação.  
ARTIGO 162 - item IV: Fica o Poder Executivo autorizado a isentar de tributos Municipais,  

pessoas carentes, observados os seguintes critérios e requisitos:  
a) - O beneficio deverá ser requerido e protocolado pelo contribuinte.  
b) - O requerente deverá apresentar dois atestados de renda mensal familiar e de 

comprovação do número de dependentes, fornecidos por fontes idôneas o primeiro da empresa 
onde trabalhe o requerente e seus dependentes e o segundo, de duas pessoas conceituadas, 
residentes no município, que conheçam a situação do requerente, ou de entidade assistencial com 
sede em Carazinho.  

c) - Após o encaminhamento, pelo requerente, dos documentos comprovatórios acima, o 
executivo, determinará sindicância pela fiscalização Municipal, que, verificando a real situação, "in 
loco", dará, com base na mesma, o respectivo parecer.  

d) - O setor de arrecadação da Municipalidade atestará no requerimento de que se trata de 
única propriedade imóvel do requerente e que a mesma é de tamanho módico, necessária à 
residência, sendo impossível aliená-la em parte.  

e) - Somente será concedido o benefício, àqueles solicitados que comprovarem renda 
familiar mensal, igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) salário mínimo regional, por integrante 
da respectiva família. Entende-se por integrante, pais e filhos do mesmo lar residentes no mesmo 
prédio.  

f) - Anualmente será extraída relação completa dos benefícios e revisada sua situação, 
pela fiscalização do município.  

 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 09 DE DEZEMBRO DE 1975.  
 

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO  
Prefeito Municipal  

 
JOSÉ MOISÉS MARCONDES  
Secretário  
 


