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Tu anciretà, 

Dalmis 
Munkjipal a ministração. 

to' 

Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

DECRETO N° 4905 
DE 28 DE JANEIRO DE 2016. 

Regulamenta o reajuste do IPTU 2016 e dá 
outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO a atual situação da economia nacional no findar do exercício de 
2015 que se prolonga no presente início de exercício, 

CONSIDERANDO a faculdade e discricionariedade atribuída ao executivo por força 
das determinações esculpidas no §1° do Art. 478 da Lei Municipal n° 3.645/2014, 

CONSIDERANDO a alta inflacionária ocorrida no exercício de 2015, 

DECRETA: 

Art. 1°. Ficam reajustadas as tabelas de cálculo para o IPTU de 2016, a ser 
calculado, lançado e cobrado pela Secretaria Municipal da Fazenda em 10,54% conforme 
disposto no Decreto Municipal n° 4.902/2016. 

Art. 2°. Não será aplicado o aumento de percentual total do valor venal do imóvel 
para incidência do IPTU, conforme previsto no art. 478, §1° da Lei Municipal n° 3.645/2014, 
devendo a incidência continuar ocorrendo sobre os 50% do valor venal do imóvel para fins de 
cálculo do imposto devido. 

Parágrafo único. As determinações do presente artigo não afastam o reajuste das 
tabelas pelo índice do IGPM, conforme disposto no art. 1° deste Decreto, tendo em vista que 
a sua aplicação decorre de força de lei e refletem apenas a variação da inflação do período. 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro 
de 2016 .  

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura Municipal. 
Tupanciretã, 28 de janeiro de 2016. 
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