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DECRETO Nº 3.081, DE 15 DE AGOSTO DE 2022.       
 

DISPÕE SOBRE A COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES DE 
EXPLORAÇÃO EXTRATIVA VEGETAL, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU 
AGROINDUSTRIAL, PARA O FIM DE ISENÇÃO DE IPTU DE QUE 
TRATA O ARTIGO 424, INCISO XVII DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 18/2002. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,  
No uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando que a teor do disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional, o 

imposto de competência dos Municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município; 

 
Considerando que o artigo 424, inciso XVII, da Lei Complementar Municipal 

nº 18/2002 (Código Tributário Municipal), exclui da incidência do IPTU os imóveis que sejam 
comprovadamente utilizados em exploração extrativa ou vegetal, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial e que possuam metragem igual ou superior a 2.500,00 m²; 

 
Considerando a necessidade de regulamentar os critérios a serem adotados para 

a comprovação de atividades de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou 
agroindustrial, resolve  

 
D E C R E T A R: 
 
Art. 1º A comprovação de atividades de exploração extrativa ou vegetal, 

agrícola, pecuária ou agroindustrial, para fim de isenção de IPTU de que trata o artigo 424, 
inciso XVII da Lei Complementar Municipal nº 18/2002, se fará nos termos estabelecidos neste 
Decreto. 

 
Art. 2º Para o fim de isenção de IPTU de que trata o artigo 424, inciso XVII, da 

Lei Complementar Municipal nº 18/2002, são consideradas atividades de exploração extrativa 
ou vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial: 

I - atividades agrícolas; 
II - atividades pecuárias; 
III - avicultura; 
IV - ovinocultura; 
V - caprinocultura; 
VI - suinocultura; 
VII - eqüinocultura para fins comerciais. 
 
Parágrafo Único. Para caracterização de atividades de pecuária de gado de corte 

ou leite, ovinocultura, capricultura, suinocultura, avicultura e eqüinocultura para fins 
comerciais, o contribuinte deverá preencher, ainda, os seguintes requisitos mínimos: 

a) 03 (três) animais por hectare para bovinos em pastagem; 
b) 05 (cinco) animais por hectare para ovinos ou caprinos em pastagem; 



 
 

                        

c) 06 (seis) animais a cada 100m² (cem metros quadrados), tratando-se de aves 
de postura ou corte em galpões ou granjas; 

d) 02 (dois) animais a cada 100 m² (cem metros quadrados), tratando-se de 
suínos em galpões ou granjas. 

e) 03 (três) animais por hectare, tratando-se de criação de cavalos para fins 
comerciais, bem como comprovação de cabanha devidamente registrada. 

 
Art. 3º Comprova-se a atividade de exploração extrativa ou vegetal, agrícola, 

pecuária ou agroindustrial do imóvel mediante apresentação de: 
a) requerimento de isenção, indicando razões e provas, bem como área do 

imóvel utilizada na exploração extrativa ou vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial; 
b) prova de inscrição como produtor rural ou estabelecimento agroindustrial; 
c) cópia do contrato social, quando tratar-se de pessoa jurídica ou cópia de 

carteira de identidade, quando tratar-se de pessoa física; 
d) cópia da matrícula atualizada do imóvel (validade de até 180 dias), inscrição 

imobiliária em nome do requente  ou contrato de arrendamento da área objeto do pedido; 
e) declaração das atividades desenvolvidas no imóvel emitido pela EPAGRI, 

CIDASC, Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou cópia do Certificado de Cadastro de Imóvel 
Rural (CCIR) atualizado, referente ao imóvel objeto do requerimento; 

f) Blocos de Nota Fiscal do Produtor Rural; 
g) vistoria no imóvel pela Comissão criada nos termos do artigo 6º desta Lei. 
 
Art. 4º Para se beneficiar da isenção de IPTU de que trata o art. artigo 424, 

inciso XVII, da Lei Complementar Municipal nº 18/2002, o contribuinte formulará 
requerimento, juntando os documentos previstos no artigo 3º dentro do calendário fiscal de 
cada exercício. 

  
Parágrafo Único. Os requerimentos relativos a exercícios anteriores ao presente 

Decreto deverão ser apresentados junto ao setor de protocolo no prazo máximo de até cinco 
anos do exercício devedor, mediante juntada dos documentos previstos no artigo 3º deste 
decreto, conforme o Art. 389-A da Lei 018/2002. 

 
Art. 5º Fica instituída a Comissão de Análise e Vistoria Agropecuária, com o 

objetivo de analisar, vistoriar e emitir parecer técnico nos processos administrativos que tratam 
de isenção de IPTU, com fulcro no inciso XVII, do artigo 424, da Lei Complementar 
nº 018/2002. 

Art. 6º Compete à Comissão de Análise e Vistoria Agropecuária a análise, 
vistoria e emissão de parecer técnico nos processos relativos à isenção de IPTU, com fulcro no 
inciso XVII, do artigo 424, da Lei Complementar nº 018/2002. 

 
Art. 7º A Comissão de Análise e Vistoria Agropecuária será constituída por 

membros nomeados por decreto do chefe do poder executivo, com a seguinte composição:  
I - 04 (quatro) Técnicos de Agrimensura indicados pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes; 
II - 01 (um) servidor indicado pela Secretaria de Maricultura e Pesca; 
III - 01 (um) servidor lotado junto a Secretaria Municipal da Fazenda indicado 

pelo titular da pasta; 
 



 
 

                        

Art. 8º As vistorias serão realizadas por no mínimo 02 (dois) membros da 
comissão, sendo obrigatoriamente dentre eles 01 (um) técnico de agrimensura, após a abertura 
do processo administrativo pelo interessado e apresentação de toda documentação. 

 
Art. 9º Será elaborado laudo da vistoria, conforme modelo constante no anexo 

deste Decreto, que conterá todas as informações necessárias, como fotos do imóvel, BCI - 
Boletim Cadastral do Imóvel (conforme anexo) quando necessário, descrevendo a situação 
fática do imóvel, assinado por no mínimo dois membros da comissão. 

 
Parágrafo Único. Havendo divergência entre o cadastro do imóvel e o BCI 

elaborado na vistoria, caberá aos técnicos em agrimensura atualizar o cadastro imobiliário 
inserindo as medidas e características do imóvel conforme apurado in loco. 

 
Art. 10. Constará ainda no parecer técnico o posicionamento da comissão 

quanto ao deferimento ou não do pedido, competindo ao Secretário da Fazenda ou ao seu 
Adjunto a decisão final. 

 
Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Palhoça, 15 de agosto de 2022.    
 
 
 
 
EDUARDO FRECCIA 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Palhoça 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL 

Em ____/____/2022 

Edição nº ___________/2022 

Secretaria de Governo 



 
 

                        

 
ANEXO I 

 
LAUDO DE VISTORIA PARA ISENÇÃO DE IPTU 

 
PROCESSO: 
Requerente: 
Proprietário do Imóvel: 
Cadastro Imobiliário:      Inscrição Imobiliária:   

 
DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

(     ) Escritura Pública 
Matrícula Registro Imóveis: ______________ 
Medida Propriedade: ___________________ 

(     ) Notas Fiscais de Insumos 
Quais? 
 

(     ) Contrato de Locação ou Arrendamento 
Locatário/Arrendatário: 
Vigência: 

 

(     ) Bloco de Nota Fiscal do Produtor 
Emitiu notas: (     ) Sim  (     ) Não 

 

(     ) Cadastro Rural do Imóvel - CCIR Observações: 
(     ) Inventário de Animais - CIDASC  
(     ) Guia de Transporte Animal - CIDASC  
(     ) Relatório de Movimentação - CIDASC  
(     ) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais  
(     ) Contrato Social se pessoa Jurídica.   

 
 
VISTORIA NO LOCAL: 
 

Características do Imóvel: 
(     ) Não Construído 
(     ) Construído 
(     ) Comercial 
(     ) Industrial 
(     ) Residencial 
 
Observações: 

Quais animais se fazem presentes na propriedade: 
(     ) Bovinos              Quantos? ____________            
(     ) Suínos                 Quantos? ____________            
(     ) Equinos              Quantos? ____________            
(     ) Aves                    Quantos? ____________            
(     ) Outros 
 
Quais? E quantos? 
 

Sendo CONSTRUÍDO está ocupado com: 
(     ) Casa 
(     ) Multifamiliar 
(     ) Unifamiliar 
(     ) Apartamento 
(     ) Multifamiliar 
(     ) Unifamiliar 
(     ) Galpão              (     ) Telheiro 
(     ) Edícula              (     ) Sala / Loja 

Quais as culturas existentes? 
(     ) Milho(     ) Arroz 
(     ) Soja                          (     ) Aipim 
(     ) Tomate                   (     ) Cebola 
(    ) Outras 
 
Quais? 

Imóvel possui Cadastro Rural: Observações: 



 
 

                        

(     ) Não 
(     ) Sim 
(     ) Recolhe ITR 

 
É OBRIGATÓRIO que sejam anexadas FOTOS da propriedade visitada, 

ao Laudo de Vistoria para ISENÇÃO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        

 
ANEXO II 

PARECER TÉCNICO FINAL 
 

PROCESSO: 
REQUERENTE:  
DATA: 
CADASTRO IMOBILIÁRIO:     INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:   

 
(    ) A Comissão de Análise e Vistoria Agropecuária com fulcro no artigo 424 

XVII do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n. 018/2002, OPINA de forma  
FAVORÁVEL a concessão de isenção.  

 
(    ) A Comissão de Análise e Vistoria Agropecuária com fulcro no artigo 424 

XVII do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n. 018/2002, opina pelo 
INDEFERIMENTO da solicitação de Isenção do IPTU, eis que após vistoria fora verificado 
que a propriedade acima descrita NÃO se enquadra nos critérios previstos na Lei e no presente 
decreto.    

 
ASSINATURA MEMBROS DA COMISSÃO: 
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