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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGROLÂNDIA 
 
 

INDICAÇÃO N° 008/2022 
 

 
Senhor Presidente, Apresento a V.Exa., nos termos do art. 149 do Regimento 

Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Senhor Prefeito, para que analise 
a documentação apresentada pelos contribuintes de IPTU até o encerramento do 
estado de calamidade pública (31/03/2022). 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

  
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 025, de 19 de dezembro de 2001, 

que instituiu o Código Tributário do Município de Agrolândia, mais especificamente o 
artigo 176 e seguintes que dispõem acerca das isenções e não incidência do Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 

 
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 177 do Código Tributário 

Municipal a apresentação do requerimento de isenção e de não incidência de IPTU é 
anual, devendo ser requerido no interim de 1º de setembro até o dia 30 de novembro, 
acompanhado dos documentos previsto na referida lei; 

 
CONSIDERANDO que o Estado de Santa Catarina assim como o Município de 

Agrolândia manteve-se em situação de calamidade pública em decorrência da 
Pandemia ocasionada pela COVID-19 até 31/03/2022, conforme preveem o artigo 1° 
do Decreto Estadual nº 1.371/2021 e Decreto Municipal nº 033/2022, 
respectivamente; 

 
CONSIDERANDO que, conforme autoriza o § 1º, incisos I e II do artigo 177 do 

Código Tributário Municipal, os requerimentos de isenção do IPTU deferidos no 
exercício de 2021 tiveram renovação automática em decorrência de situações de 
emergência ou calamidade pública; 

 
CONSIDERANDO que em 16 de setembro de 2020 houve alteração legislativa 

quanto ao prazo fixado para protocolizar o pedido de isenção (LC nº 184/2020), sendo 
que a mesma não foi na prática aplicada frente à renovação automática acima citada; 

 
CONSIDERANDO que em razão do exposto muitos contribuintes perderam o 

prazo assinalado na lei (1º de setembro a 30 de novembro) para requererem a referida 
isenção de acordo com a nova regra. 
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SUGERE-SE: A análise da documentação apresentada pelos contribuintes até o 
encerramento do estado de calamidade pública (31/03/2022). 

 
 

Termos em que 
Pede Deferimento. 

 
 
 

Plenário Vereador Emil Jansen  
Agrolândia, 02 de maio de 2022. 

 
 
 

Hélio Miranda de Oliveira 
Vereador 
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