EDITAL Nº 015/2022, 21 DE JUNHO DE 2022.
TORNA PÚBLICO PRAZO PARA SOLICITAR
RENOVAÇÃO DA ISENÇÃO DO IPTU E DA TAXA
DE COLETA DE LIXO, PARA O EXERCÍCIO DE
2023 ATÉ 31 DE JULHO DE 2022.

JAQUELINE BALESTRIN, Secretária Municipal de Finanças do Município de Tenente
Portela – RS, no uso das atribuições de seu cargo, especialmente, considerando que no ano de
2020 e 2021 foi suspenso/prorrogado o prazo para RENOVAÇÃO das isenções de IPTU e Taxa De
Coleta De Lixo (Lei Municipal n. 2.762/2021), TORNA PÚBLICO a todos os contribuintes que
possuem o benefício de isenção de IPTU e ou Taxa de Coleta de Lixo, no exercício de 2022,
que conforme dispõe o art. 157 do Código Tributário Municipal (LC n. 01/2014) o contribuinte que
possui benefício da isenção é obrigado a solicitar a renovação deste, devendo apresentar
prova, por documento hábil desta condição, que continua preenchendo as condições que lhes
asseguravam o direito, sob pena de cancelamento do benefício a partir do exercício de 2023 e
diante do disposto na Lei Municipal n. 2.762/2021, ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ
OCORRER ATÉ O DIA 31 (TRINTA E UM) DE JULHO DESTE ANO DE 2022.
Documentação necessária
- Identidade/CPF (de todos os membros do conjunto familiar);
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovantes de rendimentos atualizados (de todos os membros do conjunto familiar);
- Atestado médico atualizado, com o CID da doença (se o benefício foi concedido por

motivo de

doença);
- Comprovação de propriedade de um único imóvel, mediante apresentação de Certidão atualizada
do Registro de Imóveis.
CONDIÇÕES ADICIONAIS:
A renovação da isenção somente será possível para o contribuinte que não possuir débitos com o
Município.
IMPORTANTE: Caso o contribuinte não efetue o pedido de renovação da isenção até 31/07/2022,

perderá o benefício para o exercício de 2023, não sendo possível renovar a isenção para 2023,
após esta data.
Outras informações podem ser obtidas diretamente junto ao Departamento de Tributos na
sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone n. 55 3551 3400, ramal 2 ou whatsapp n. 55 9.99478200.

Gabinete do Prefeito de Tenente Portela/RS, aos 21 dias do mês de junho de 2022.

Registre-se e publique-se:
Em 21 de junho de 2022.

JAQUELINE BALESTRIN
Secretária Municipal de Finanças

ROSEMAR ANTONIO SALA
Prefeito de Tenente Portela/RS

REGISTRADO

SOB N° _____ NO LIVRO DE EDITAIS Nº
________ FOLHA ________.
Tenente Portela, _____/_____/________.
__________________________________

Assinatura do funcionário responsável

