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Decreto Municipal nº 182/2022. 

 

   

“REGULAMENTA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 

INCIDENTE SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANA – IPTU - PARA IMÓVEIS QUE 

ABRIGAM TEMPLOS RELIGIOSOS DE QUALQUER 

CULTO PREVISTA NO §1º-A, DO ARTIGO 156 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988”. 

 

O Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, Estado de Santa 

Catarina, usando da competência que lhe confere a Legislação 

em Vigor, e, em especial o inciso VII do Art. 63 da Lei 

Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO a Emenda Constituição nº 116, de 17 de 

fevereiro de 2022, que acrescenta o §1º-A ao art. 156 da 

Constituição Federal, para prever a imunidade tributária 

incidente sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – 

IPTU, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade 

tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel; 

 

D E C R E T A: 

 

   Art. 1º. Este Decreto regulamenta a imunidade tributária 

conferida aos imóveis destinados ao uso de templos de qualquer culto, ainda que 

mediante locação, conforme preconiza o § 1º-A, do art. 156, da Constituição 

Federal de 1988. 

 

Art. 2º. Para demonstrar a vinculação do imóvel, para fins da 

imunidade tributária incidente sobre o IPTU, prevista no § 1º-A, do art. 156 da 

Constituição Federal, o proprietário do imóvel deverá apresentar 

cumulativamente os seguintes documentos: 
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I – cópia do contrato de locação do imóvel e eventuais termos 

aditivos, com data comprovadamente anterior ao lançamento do imposto objeto 

do pedido de não incidência; 

 

II – última versão consolidada do estatuto da entidade 

religiosa e ata de posse da atual diretoria, devidamente registrados no Cartório do 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

 

III – ato de designação dos procuradores representantes legais 

da entidade religiosa, que assinaram o contrato de locação; 

 

IV – Alvará de Licença para Localização e Funcionamento da 

entidade religiosa, vinculado ao endereço do imóvel; 

 

§ 1º  Caso os documentos acima listados não se mostrem 

suficientes a autoridade fiscal poderá requisitar outros, mediante despacho 

fundamentado, sem prejuízo da realização de diligências. 

 

§ 2º A isenção somente será concedida se o contribuinte não 

apresentar débitos/dívidas em aberto com o município, devendo estar com a sua 

regularidade fiscal em dia. 

 

Art. 3º. A imunidade tributária incidente sobre o IPTU deve 

ser requerida por meio de protocolo, anualmente, pelo interessado no período 

compreendido entre 01 de outubro e 30 de novembro para o exercício 

subsequente, o qual será analisado por comissão especial de análise de 

documentação para concessão de isenções do Imposto sobre a Propriedade Predial 

e Territorial Urbana – IPTU, e sob pena de perda do benefício fiscal no ano 

seguinte. 

 

Parágrafo Único: Excepcionalmente para o ano de 2023 o 

http://www.guarujadosul.sc.gov.br/


 
 

___________________________________________________________________________ 
Avenida João Pessoa, 1265 - Centro | CEP: 89940-000| CNPJ: 83.027.045/0001-87 

(49) 36420122 | Fax: (49) 3642-0131 | www.guarujadosul.sc.gov.br 

requerimento de isenção deverá ser apresentado entre 01 de dezembro de 2022 a 

30 de dezembro de 2022, observado o disposto no Artigo 2º deste Decreto. 

 

Art. 4º. A imunidade tributária incidente sobre o IPTU será 

suspensa imediatamente quando constatada uma das seguintes ocorrências: 

I – o beneficiário venha a sublocar o imóvel para finalidade 

diversa do uso convencionado ou presumido, incompatível com a natureza deste e 

com o fim a que se destina, e sem que haja consentimento do locador; 

II – seja descumprida qualquer das obrigações acessórias 

previstas na legislação vigente; 

III – seja apurado que o pedido para reconhecimento da 

isenção foi instruído com documentos inidôneos ou foram prestadas informações 

falsas ou incorretas. 

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando 

em vigor o presente Decreto Administrativo da data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em 

18 de novembro de 2022 

71º ano da Fundação e 60º ano da Instalação. 

 

 

 

Claudio Júnior Weschenfelder 

Prefeito Municipal 

 

- Certifico que o presente Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria em 

data supra. 

 

 

 

Julio Cesar Della Flora 

Secretário de Administração e Fazenda 
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