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INDICAÇÃO 30/2020 
  

Joseane Hahn, Vereadora do Partido Democrático Trabalhista – PDT, vem 
encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 165, do Regimento Interno 
desta casa, INDICAÇÃO ao Poder Executivo Municipal, para que crie uma campanha 
visando a divulgação das formas de obtenção de isenção de IPTU dos imóveis 
comprovadamente utilizados na exploração econômica com produção primária. 

 
Uma das principais reclamações da comunidade felizense, atualmente, é a cobrança 

de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de áreas construídas, mas que não são de 
uso residencial, como galpões e telheiros, que servem de guarda de animais e ou depósito 
de colheitas.  

 
Conforme preconiza a Lei Municipal nº 3317, em seu Art. 3º, § 4º:  

 

§ 4º O IPTU não incide sobre o imóvel comprovadamente utilizado na 
exploração econômica com produção primária, desde que o proprietário 
comprove que a atividade constitui seu principal meio de subsistência, 
através do talão de produtor rural, com movimento compatível, cujos critérios 
serão regulamentados por lei específica. 

Contudo, inúmeros produtores acabam por ter seus galpões e telheiros tributados, 
justamente por não ser levado a conhecimento destes, da necessidade de comprovação do 
uso destas áreas construídas para a produção primária, visando a obtenção da referida 
isenção. 

Seria o momento, portanto, de a Administração utilizar de sua estrutura para lançar 
uma campanha de divulgação de como e quando o contribuinte pode se beneficiar do que a 
lei municipal lhe possibilita. 

É público e notório que nem todo o cidadão tem condições de interpretar as formas 
jurídicas e legislativas com que os textos das leis estão expostos, então simplifica-los para o 
seu correto entendimento é uma forma de valorizar quem com o pagamento de seus 
impostos e tributos faz a “roda girar”. 

Diante do apresentado, solicitamos deferimento. 

Feliz, 19 de outubro de 2020. 

  

 

Joseane Hahn 

Vereadora do PDT 


