
a 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Geral do Município 

DECRETO N° 4705 
DE 03 DE MARÇO DE 2015. 

Declara temporariamente suspensa a cobrança do 
IPTU.  

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são atribuídas por Lei e pelas demais fontes de direito do atual 
paradigma do Estado Democrático (Social) de Direito, 

Considerando a preocupação da Administração Pública em manter os atos de acordo 
com as normas de direito aplicáveis — destacando os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade — mantendo um gestão gerencial plena; 

Considerando a manifestação de alguns setores da sociedade de Tupanciretã com 
relação aos valores do IPTU, situação que vem sendo observada pela administração pública; 

Considerando que após prévio estudo realizado pela Procuradoria Jurídica e pela 
Secretaria de Administração foi constata que a inconsistência encontrada não é na redação do 
novo Código Tributário Municipal, mas na estipulação do m2  dos terrenos que foi obtida pelo 
preço médio de mercado dos imóveis aplicados pelas imobiliárias localizadas no Município; 

Considerando que ocorreu diminuição na cobrança do IPTU em vários imóveis após a 
entrada em vigor do novo Código Tributário Municipal — justiça social na tributação — princípio da 
dignidade da pessoa humana; 

Considerando que a redação do novo Código Tributário Municipal trouxe avanços sociais, 
ambientais na legislação do Município; 

Considerando a necessidade de novos ajustes  nos valores que ensejaram o valor venal 
dos imóveis (fato gerador do IPTU) — mais próximo da realidade local — principalmente pelo valor 
aplicado no m2  de alguns terrenos; 

Considerando que a situação atual necessita do restabelecimento da normalidade 
pública; 

DECRETA: 

Art. 10- Fica decretada a suspensão temporária da cobrança do IPTU até a regularização 
das inconsistências encontradas na forma de obtenção do valor venal (fato gerador). 

Art. 2° Os prazos para pagamento e parcelamento do IPTU serão prorrogados — com 
ampla divulgação. 
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Certifico que este Decreto foi publicado no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 03 de MIMO 
de 2015 à 

panciretâ, 

vani Dalmás 
Municipal da Administração. 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 03 de março de 2015. 

ministração. 

ju4, 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Geral do Município 

Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a sua 
revogação expressa. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 03 (três) dias do mês de março de 2015. 

Carlos Augusto = rum de Souza 
Prefeito Municipal 
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