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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

LEI Nº 981, DE 28 DE JUNHO DE 2019. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) 
ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NEOPLASIA 
MALIGNA (CÂNCER), DOENÇAS DEGENERATIVAS, 
PORTADORE DE DEFICIÊNCIA, ENTRE OUTRAS, 
SEUS DEPENDENTES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

O Prefeito JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES no uso das suas atribuições legais faz 
saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder isenção do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) ao proprietário, titular de domínio útil ou possuidor de imóvel residencial 
unifamiliar, quando o mesmo, ou membro de sua família, seja comprovadamente portador de 
neoplasia maligna (câncer), doenças degenerativas, portadores de deficiência (mental, visual ou 
autismo), síndrome de Down, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, esclerose 
múltipla, com renda familiar de até 04 (quatro) salários mínimos vigentes no País. 

 
§1º Para efeitos do disposto do caput, a família é composta contribuinte, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madastra ou o padastro, os irmãos solteiros, os 
filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

 
§2º A isenção somente será concedida ao imóvel que esteja sendo utilizado para fins 

residenciais do portador de doenças previstas no caput e seus familiares, independente de seu 
tamanho. 

 
§3º A isenção somente será concedida relativamente ao imóvel que não possua débitos 

perante o Município de Balneário Arroio do Silva. 
 
§4º Ser o portador da doença ou de seus familiares proprietário ou possuidores de um único 

imóvel no território nacional, situação essa que deverá ser comprovado mediante a apresentação de 
Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araranguá, ou, de outra comarca, a 
critério do Município. 

 
§5º A qualquer momento poderá o Município de Balneário Arroio do Silva, por seus órgãos, 

promover a verificação da veracidade dos fatos, documentos e informações prestados pelo 
contribuinte e, verificando qualquer situação que considere irregular, promoverá a imediata suspensão 
do benefício, inscrevendo o contribuinte em débito com as correspondentes penalidades tributárias, 
resguardando o Direito do Contraditório e de ampla defesa. 

 
Art. 2º Para requerer os benefícios de que trata a presente Lei, o proprietário, titular do 

domínio útil ou possuidor do imóvel deverá apresentar os seguintes documentos: 
  
I – Requerimento junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças solicitando o 

benefício, apresentando os seguintes documentos: 
 
II –  Apresentar Laudo Médico do requerente ou de qualquer dos membros de sua família, 

emitido a menos de 30 (trinta) dias, fornecido pelo profissional de saude que acompanha do 
tratamento, contendo diagnóstico expressivo da doença acometida, bem como o estagio clinico atual, 
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alem da classificação internacional de Doença  (CID), com carimbo que identifique o nome e o numero 
de registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM); 

  
III – Declaração afirmando, sob as penas da Lei, que o membro da família acometido da 

doença reside no imóvel objeto do pedido de isenção; 
 
IV – Cópia de documento de identidade com foto do Requerente e, sendo o caso, do membro 

da família acometido da doença, com foto; 
  
V– Cópia do boletim de cadastro imobiliário; 
  
VI – Comprovante de rendimento dos membros da família; 
  
VII – Certidão Negativa de débitos municipais do imóvel objeto do pedido de isenção. 
 
§ 1º Caso o requerimento de isenção seja elaborado pelo familiar interessado, deverá o 

mesmo apresentar documento hábil a fim de comprovar a existência de um dos vínculos disposto no § 
1º, do art. 1, desta Lei. 

 
Art. 3º Os benefícios de que trata a presente Lei, quando concedidos, serão validos para o 

exercício financeiro imediatamente posterior ao do requerimento, devendo ser protocolado na 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças até o ultimo dia do Exercício imediatamente anterior 
ao lançamento do tributo. 

 
Art. 4º O benefício de que trata a presente Lei, quando concedido, terá validade de 01 (um) 

anos quando fundamentado em doença passível de cura, e, validade de 03 (três) anos quando a 
doença for diagnosticada como incurável. 

Parágrafo único: Decorrido o prazo previsto no caput, o requerente deverá efetuar nova 
solicitação, nas mesmas condições já estabelecidas, para um novo período, sendo cessado quando 
deixar de ser requerido. 

 
 Art. 5º O benefício da isenção cessa com a cura definitiva da doença ou com o falecimento 

do portador da moléstia: 
  
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrario. 
 

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 28 de junho de 2019. 
 
 
 

 
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES 

Prefeito Municipal 
 

 
Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração e Finanças, em 28 de 

junho de 2019. 
 
 

 
DURVAL DE OLIVEIRA SOUSA NETO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 


