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Prefeitura de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

DECRETO N° 4723 
DE 30 DE MARÇO DE 2015 

Altera a aplicação física das zonas fiscais já 
existentes, aumentando suas extensão no 
mapeamento e (re)institui o calendário de 
pagamento de IPTU. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que a aplicação dos cálculos com os valores constantes na 
tabela descrita na Lei 3.645/2014 (Novo Código Tributário Municipal) e mapeamento da 
planta genérica de valores, ocasionou distorções de realidade nos valores que 
efetivamente deveriam servir de base de cálculo ao IPTU - inconsistências na aplicação 
das zonas fiscais no mapa técnico; 

CONSIDERANDO que essa situação, por evidente, se não sanada, acarretará 
em injustiças fiscais para com alguns dos contribuintes, o que, justamente é o que busca 
corrigir com a elaboração e edição do novo Código Tributário Municipal (CTM); 

CONSIDERANDO que a Lei 3.645/2014 instituiu e definiu a nova fórmula de 
cálculo do IPTU, sendo aprovada e publicada devidamente no exercício anterior; 

CONSIDERANDO que tem aplicação imediata à norma tributária que tome o 
ônus tributário menos oneroso para o contribuinte, não necessitando obedecer ao princípio 
da anterioridade ou da anterioridade mitigada; e 

CONSIDERANDO o teor do artigo 36, § 2.°, inciso I do da Lei 3645/2014 - em 
plena vigência; 

CONSIDERANDO que o problema não é com a redação da retida Lei Municipal -
uma das mais modernas da região - garantindo direitos que até então não estavam sendo 
observados; 

CONSIDERANDO que o problema foi com a extensão física das zonas fiscais -
aplicação prática do mapeamento; 

CONSIDERANDO que o Poder Regulamentar da Administração Pública consiste 
na faculdade que dispõe o Chefe do Executivo em explicar e regulamentar as leis de 
decretos para a sua correta interpretação e aplicação. 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 3.645/14 (Código Tributário Municipal), 
em seu art. 81, parágrafo único, estabelece que o calendário de vencimentos de IPTU será 
fixado por Decreto anualmente. 

DECRETA 

Art. 1°. Ficam regulamentadas as novas extensões físicas das zonas fiscais já existentes 
no Código Tributário Municipal, em conformidade com o mapa técnico em anexo (que 
passa a fazer parte deste decreto), elaborado pelo Departamento de Arquitetura e 
Engenharia do Município - ocasionando diminuição no cálculo do valor venal de 
determinados imóveis que estavam com inconsistências técnicas - fora da realidade; 
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Certifico que este Decreto foi publicado no átrio da 
Prefeitura Municipal de Tupanciretã, 30 de março 
de 2015 à 	/ 

    

nciretã, 

  

G vani Dalmás 
SeCretario)lunicipal da A stração. 

Prefeitura de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

Parágrafo Único. A planta de valores genéricos de terrenos localizados no Município de 
Tupanciretã passa a ter melhor distribuição física das zonas fiscais - mantidas as demais 
disposições pertinentes. 

Art. 2°. O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para o exercício 
2015, assim como as taxas correlatas, deverá ser feito nos seguintes prazos: 

I - O pagamento em cota única ou da primeira parcela até a data de 10 de abril de 2015; 

II - Demais parcelas, até o limite de nove, terão vencimentos no dia 10 de cada mês 
subsequente ao mês de vencimento da primeira parcela. 

§ 1° - Caso a data de vencimento venha ocorrer em feriado ou final de semana, o prazo 
para pagamento fica prorrogado até o próximo dia útil subsequente. 

§ 2° - O contribuinte que estiver em dia com a Fazenda Pública em relação ao imóvel fará 
jus ao desconto de 10% por bom pagador. 

§ 3° - Será concedido ainda o desconto de 10% para pagamento em cota única ou para 
parcelamento e pagamento da primeira parcela até a data estipulada no inciso I do caput 
deste artigo. 

§ 4° - As datas de vencimento para o contribuinte que realizou o pagamento em cota única 
ou parcelado nos termos do Decreto Municipal n° 4.691/2015 ficam inalteradas. 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1° de janeiro de 2015. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 30 (trinta) dias do mês de março de 
2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 30 de março de 2015. 

vant Dalmás 
Municipal da 	sara 
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