
EMENDA SUPRESSIVA/MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DO  

EXECUTIVO Nº 2352/2017. 

 

Os Vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Câmara Municipal de 

vereadores, apresentam Emenda ao Projeto de Lei do Executivo nº 2352, de 2 de agosto de 2017. 

 

O Projeto de Lei passa a ter a seguinte redação: 

 

ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1826, DE 26 DE 

JULHO DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

Art. 1º O artigo 1º da Lei n. 1826/2010 de 23 de julho de 2010 passa a ter a seguinte redação: 

 Art. 1º Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, de acordo 

com o disposto nesta Lei, os proprietários de imóveis residenciais aposentados, 

inativos, pensionistas ou pessoas portadoras de deficiência e/ou sua família, desde 

que o portador de deficiência resida sob o mesmo teto do contribuinte. 

§ 1º - A isenção de que trata o artigo anterior beneficiará os proprietários de 

imóveis residenciais, com idade mínima de 60 anos completos, cujos proventos ou 

pensões sejam inferiores ou iguais a 1,5 salários mínimos (nacional). 

§ 2º - Somente será abrigado pela isenção prevista no caput deste artigo o 

contribuinte proprietário de um único imóvel, residente no mesmo e desde que a 

área edificada no imóvel não ultrapasse 100 (cem) metros quadrados e seja 

utilizada exclusivamente para fins residenciais.  

§ 3º - Para fins de obtenção deste benefício o proprietário terá que fazer o 

recadastramento bianual, ou seja, de dois em dois anos e sempre nos meses que 

antecedem o lançamento do tributo, quais sejam os meses de outubro e novembro. 

Este recadastramento valerá a partir do ano de 2018 e o contribuinte que não 

efetuar a atualização cadastral perderá a isenção. 

            



                       Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

JUSTIFICATIVA: A emenda justifica-se para atendimento da melhor técnica 

legislativa, em observância a Lei Complementar nº  95, de 1998, bem como as sugestões expressas 

no Manual de Redação da Presidência da República. 

 

Câmara Municipal de Salto do Jacuí, 18 de agosto de 2017. 

 

 

 
JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA 

PRESIDENTE DA CCJRF – PP 
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GILMAR LOPES DE SOUZA 
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