
 

 

 

LEI COMPLEMENTAR N.º 135, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Altera dispositivos da Lei Complementar 

Municipal n.º 019, de 16 de dezembro de 2003, 

que dispõe sobre o Código Tributário 

Municipal. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

 Art. 1.º O artigo 128, da Lei Complementar Municipal n.º 019, de 16 de 

dezembro de 2003, com alterações posteriores, passa a vigorar acrescido do inciso III, com a 

seguinte redação: 

 

“CAPÍTULO III - DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS 

 

Art. 128. É isenta do pagamento do imposto a primeira aquisição: 

  I – de terreno, situado em zona urbana ou rural, quando este se destinar à 

construção da casa própria e cuja avaliação fiscal não ultrapasse a 2.791,80 unidades de 

referência municipal; 

 II – da casa própria, situada em zona urbana ou rural cuja avaliação fiscal não 

seja superior a 13.959 unidades de referência municipal; 

III – de Centros de Tradições Gaúchas – CTG’s, legalmente constituídos e com 

sede no município de Santo Antônio da Patrulha. 

§ 1º Para efeitos do disposto nos incisos I e II deste artigo, considera-se: 

a) primeira aquisição: a realizada por pessoa que comprove não ser ela própria, ou 

o seu cônjuge, proprietário de terreno ou outro imóvel edificado no Município, no momento da 

transmissão ou cessão; 

b) casa própria: o imóvel que se destinar a residência do adquirente, com ânimo 

definitivo. 

§ 2º O imposto dispensado nos termos do inciso I deste artigo tornar-se-á devido 

na data da aquisição do imóvel, devidamente corrigido para efeitos de pagamento, se o 

beneficiário não apresentar à Fiscalização, no prazo de 12 meses, contados da data da escritura, 

prova de licenciamento para construir, fornecida pela Prefeitura Municipal ou, se antes de 

esgotado o referido prazo, der ao imóvel destinação diversa. 

§ 3º Para fins do disposto nos incisos I e II deste artigo, a avaliação fiscal será 

convertida em valores de referência municipal, pelo valor desta, na data da avaliação fiscal do 

imóvel. 



 

 

§ 4º As isenções de que tratam os incisos I e II deste artigo não abrangem as 

aquisições de imóveis destinados à recreação, ao lazer ou veraneio.” 

 

Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 27 de dezembro de 2022. 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo   

Prefeito Municipal  

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

 

 

Cléia Juçara Airoldi 

Secretária da Administração e Finanças  
 


