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PROJETO DE LEI Nº 063, DE 25 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
 

Altera a redação do Art. 65, §1º da Lei 
nº 5.840, de 17 de dezembro de 1996, 
que institui o Código de Posturas. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica alterado o Art. 65, § 1º da Lei nº 5.840, de 17 dezembro de 

1996, que institui o Código de Posturas, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 65 ..........................................................................................................  
 
§1° Para obtenção do desconto referido no caput, o contribuinte deverá 
protocolar requerimento até o dia 31 de agosto de cada ano para vigorar 
no exercício seguinte”. (NR) 
 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 063/2020 

                                                 Expediente: 11339/2020 
 
 
SENHOR PRESIDENTE, 
SENHORES VEREADORES. 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o presente Projeto de Lei, que 
altera a redação do Art. 65, § 1º da Lei nº 5.840, de 17 de dezembro de 1996, que 
institui o Código de Posturas do Município. 

O artigo alterado dispõe sobre o desconto no Imposto Territorial Predial 
Urbano – IPTU em razão do imóvel possuir árvores de considerável ancianidade, 
raridade ou beleza. 

A alteração proposta visa estabelecer um prazo adequado para o munícipe 
pleitear o desconto, fazendo com que a Secretaria do Meio Ambiente disponha de 
tempo hábil para avaliar e vistoriar os imóveis e determinar o percentual de desconto 
que o munícipe eventualmente venha a ter para o próximo exercício. 

Além disso, a definição do referido prazo possibilita que a Secretaria da 
Fazenda tenha, já no momento da elaboração da Lei Orçamentária Anual, os valores 
correspondentes aos descontos previstos para o próximo exercício, de forma a 
estimar o impacto previsto na receita.  

Por fim, a alteração visa harmonizar com as demais legislações municipais 
que tratam de isenções e descontos no pagamento do IPTU, especialmente a Lei 
10.677/2018 que concede remissão para imóveis situados em área de preservação 
permanente, áreas de preservação florestal e áreas de compensação florestal, a qual 
estabelece um marco para o munícipe requerer a remissão que tem por direito. 

Diante da relevância da matéria e das argumentações acima expostas, 
solicitamos apreciação e aprovação do anexo projeto de lei em regime de urgência, 
conforme estabelece o art. 41 da Lei Orgânica do Município. 

 
Atenciosamente, 

 
 

LAJEADO, 25 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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