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Mensagem nº 037 

 

 

 

 Senhor Presidente: 

 

  

 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa legislativa o 

Projeto de Lei que “Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.342, de 16 de novembro de 2017, que 

regulamenta a não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, nos termos do § 4º do 

artigo 3º da Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.2017, e dá outras providências.”. 

O presente Projeto de Lei visa incluir dispositivo na Lei Municipal nº 3.342/17, que trata da 

não incidência do IPTU mediante comprovação de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária 

ou agroindustrial de imóvel localizado na zona urbana do Município de Feliz. 

O dispositivo que se pretende incluir é necessário a fim de não prejudicar os contribuintes 

quando ocorre expansão de zona urbana. Pois, muitos contribuintes tomam conhecimento da 

cobrança do IPTU somente quando formalmente comunicados, ou, em alguns casos, quando 

recebem o carnê do imposto.  

Deste modo, não conseguem cumprir o prazo estabelecido no artigo 1º da Lei Municipal nº 

3.342/2017, qual seja, 31 de dezembro do exercício anterior ao de lançamento do IPTU. 

Portanto, com a possibilidade de o proprietário requerer a não incidência até o dia 30 de 

junho do exercício do primeiro lançamento do IPTU, terá tempo hábil para requerer a não 

incidência, não tendo, portanto, esse direito prejudicado. 

Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração. 

 

Feliz, 07 de maio de 2018.  

  
 
 Albano José Kunrath, 
 Prefeito Municipal de Feliz. 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Junior Freiberger  
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz  
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 35 / 2018.  

 

Inclui dispositivo na Lei Municipal nº 3.342, de 16 
de novembro de 2017, que regulamenta a não 
incidência do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU, nos termos do § 4º do artigo 3º da 
Lei Municipal nº 3.317, de 29.09.2017, e dá outras 
providências.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterada a nomenclatura do parágrafo único passando para § 1º e incluído o § 2º 

no art. 1º da Lei Municipal nº 3.342, de 16 de novembro de 2017, vigorando com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 1º […] 
 
§ 1º […] 
 
§ 2º Quando, por motivo de expansão de zona urbana, cuja respectiva Lei entrou em vigor 

no exercício anterior, poderá o proprietário requerer a não incidência até o dia 30 de junho do 
exercício do primeiro lançamento do IPTU, sendo, na hipótese de deferimento, ressarcido o 
imposto, caso previamente quitado.” (AC) 

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

publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2018. 
 
 
Albano José Kunrath. 
 
 
Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 
 Feliz, 07.05.2018 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel. 
 Procurador. 


