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Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 21.088, DE 29  DE JULHO  DE 2020.

Dispõe  sobre  o  protocolo,  por  e-mail,  de
processos  administrativos  de  isenção  ou
imunidade  do  IPTU  –  Imposto  Sobre  a
Propriedade  Predial  e  Territorial  Urbana,
como  medida  de  contenção  da  propagação
do  novo  Coronavírus  (COVID-19),  no
âmbito do Município de Caxias do Sul. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe
confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO  os  avanços  da  pandemia  do  COVID-19  (Coronavírus)  e  os
protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela
Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê Gestor da Secretaria Municipal da Saúde;

CONSIDERANDO o disposto  na  Portaria  nº  356,  de  11  de  março  de  2020,  do
Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO  a  necessidade  da  adoção  de  medidas  imediatas  visando  a
contenção da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no
art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município em resguardar a saúde de toda
a população que acessa os inúmeros serviços disponibilizados pelo próprio Município;

CONSIDERANDO o compromisso do Município em evitar e não contribuir  com
qualquer forma para propagação da infecção e transmissão local da doença;

CONSIDERANDO que é fundamental que neste momento ocorram medidas para
preservar a saúde da população e evitar ao máximo as aglomerações;

CONSIDERANDO que se aproxima o prazo derradeiro  para o protocolo  de  tais
processos administrativos e que estes são protocolados presencialmente;

CONSIDERANDO  que  o  público-alvo  dos  processos  de  isenção,  são  em  sua
maioria,  pessoas  idosas  com mais  de  60  (sessenta)  anos  e,  comprovadamente,  um dos
grupos mais  vulneráveis  por contaminação de Covid-19, sendo extremamente necessário
respeitar o isolamento social.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa
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DECRETA:

Art.  1º Fica autorizado, no período de 01/08/2020 até as 12 (doze) horas do dia
31/08/2020, o envio dos documentos para o e-mail iptu@caxias.rs.gov.br para protocolo de
processos  administrativos  de  isenção  de  IPTU,  com  fundamento  no  art.  22  da  Lei
Complementar  nº  12/1994,  na  Lei  Complementar  nº  36/1997,  nas  Leis  Ordinárias  nº
8.331/2018 e nº 7.928/2015, como também das imunidades previstas no art. 150, inciso VI,
da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º Após o recebimento e conferência dos documentos, será aberto o processo
administrativo e encaminhado o número do protocolo, via e-mail,  com a confirmação do
pedido em até 48 (quarenta e oito) horas.

Art.  3°  O requerimento  padrão   e  a  documentação  necessária  para  cada  tipo  de
processo poderá ser obtida em  https://caxias.rs.gov.br/servicos/receita/iptu/. 

Art. 4º Os pedidos encaminhados com a ausência de documentos não serão
protocolados.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul,  29 de julho de 2020, 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política.

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.

Grégora Fortuna dos Passos,
RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL.
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