
 

 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2019 DE 01 DE JULHO DE 2019. 

 

 

 

Concede isenção do Imposto Predial e 

Territorial Urbano - IPTU, sobre imóvel 

integrante do patrimônio de portadores de 

Neoplasia Maligna ou de seus dependentes, 

e determina outras providências. 

  

 

Art. 1.º - Fica isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU o contribuinte que, comprovadamente, seja portador de Neoplasia 

Maligna (câncer).  

§ 1º - A isenção prevista no caput é extensiva também, no caso de o 

cônjuge ser portador de Neoplasia Maligna (câncer).  

§ 2.º - A isenção de que trata o caput será concedida somente para 

contribuintes que possuam um único imóvel e que seja utilizado exclusivamente como 

residência de sua família, independente do tamanho do referido imóvel. 

§ 3.º - A isenção somente será concedida se o responsável contribuinte 

não possuir débitos tributários junto ao Município de Faxinal do Soturno.  

§ 4.º - A isenção será concedida no ano seguinte ao do requerimento, 

desde que o mesmo tenha sido protocolado até 31 de outubro. 

Art. 2.º - Para requerer o benefício da isenção citada no Art. 1º, o 

proprietário do imóvel deverá fazer o requerimento junto a Secretaria Municipal da 

Administração e Gestão Financeira, apresentando os seguintes documentos com cópias:  

I - Documento de identidade – RG e CPF do requerente, e/ou qualquer 

documento oficial de identificação com foto quando ele for o portador da doença e no 

caso do cônjuge juntar também documento de identidade (RG, CPF, Certidão 

Casamento ou documento comprobatório de união estável);  

II - Comprovante de endereço;  

III - Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o 

tratamento, contendo:  

a) Diagnóstico expressivo da doença Neoplasia Maligna (Câncer).  



b) Estágio Clínico Atual;  

c) Classificação Internacional da Doença (CID);  

d) Carimbo que identifique o nome e número de registro do médico no 

Conselho Regional de Medicina (CRM).  

 Art. 3.º - A qualquer momento poderá o Município de Faxinal do 

Soturno, por meio dos órgãos competentes, promover a verificação da veracidade dos 

fatos, documentos e informações prestadas pelo contribuinte e, verificando qualquer 

situação que considere irregular, promoverá a imediata suspenção do benefício.  

Art. 4.º - O benefício de que trata a presente Lei, quando concedido, será 

válido por 1 (um) ano, após o que deverá ser novamente requerido, nas mesmas 

condições especificadas no art. 2º e seus incisos, para um novo período de 1 (um) ano e 

cessará quando deixar de ser requerido.  

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco dias) após a data da 

sua publicação. 

              

Faxinal do Soturno, 01 de Julho de 2019.  

 

 

 

Ver. Ubirajá Falcão da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O Vereador Ubirajá Falcão da Rocha, Presidente do Legislativo, submete 

à apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 03/2019, com o qual intenta 

conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, sobre imóvel 

integrante do patrimônio de portadores de Neoplasia Maligna ou de seus dependentes, e 

determina outras providências. O respectivo Projeto tem por objetivo conceder a isenção 

do Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU, imposto de competência Municipal, aos 

Munícipes ou dependentes, com Neoplasia Maligna, Doença mais conhecida como 

Câncer.  

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2018 foram diagnosticados 

mais de 580 mil novos casos de Câncer no Brasil, e nosso Município não fica imune 

diante desses casos, seguidamente acompanhamos campanhas de arrecadação em prol 

de pacientes acometidos por essa doença. Para expor a dimensão dos gastos observamos 

o estudo feito pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) em 2016, 

mostra que, no caso do câncer de mama, por exemplo, o custo médio por paciente no 

estágio 3 é de R$ 65.125, comparado com R$ 11.373 no estágio 1. “Quem depende do 

SUS não consegue agendar um check-up”, destaca Merula Steagall, presidente da 

Abrale.  

Sabemos que os Munícipes acometidos por essa doença de natureza 

grave, enfrentam momentos difíceis em vários aspectos de sua vida Financeira, 

Psicológica e social. E, não raras vezes, grande parte da renda do paciente com 

Neoplasia Maligna (Câncer) é despendida para o tratamento, prejudicando a 

manutenção econômica e a subsistência de todo o grupo familiar.  

Para adentrarmos um pouco mais a dura realidade do grupo familiar de 

pacientes acometidos por Câncer, utilizamos o estudo realizado na Universidade do 

oeste do Paraná, pelas Doutoras e Mestres em enfermagem, Catarina Aparecida Sales, 

Paula Cristina Barros de Matos, Dayana Patrícia Romeiro de Mendonça, Sonia Silva 

Marcon, com o título “Cuidar de um familiar com câncer: o impacto no cotidiano de 

vida do cuidador”  publicado na Revista  Eletrônica de Enfermagem, da Universidade 

Federal de Goiás. Que em resumo nos apresenta a dura realidade vivida pelos familiares 

de pacientes com Neoplasia como nesse trecho do artigo:              

 “O cuidar de um ente querido com neoplasia maligna vem tornando-se 

uma realidade para muitas famílias. O diagnóstico de uma doença de tamanha gravidade 

afeta tanto o sujeito enfermo como o seio familiar, impondo diversas mudanças na vida 

dessas pessoas e exigindo uma reorganização na dinâmica da família que incorpore às 

atividades cotidianas os cuidados exigidos pela doença e pelo tratamento do ente 

querido” 



Preocupados e sensibilizados com essas peculiaridades, percebemos que 

o nosso Município, por meio de seus legisladores, deve demonstrar a necessária 

preocupação e zelo com os munícipes que são acometidos por doenças de natureza 

grave como se caracteriza a Neoplasia Maligna (câncer) e os impactos em seus 

familiares responsáveis pelo paciente durante o período de tratamento. 

Pensando nisso, compreendemos que o pagamento do IPTU não pode 

configurar mais uma preocupação para o paciente oncológico, ou sua família que já 

sofre demasiadamente com a doença de familiar. Assim, a isenção do IPTU de um 

imóvel do portador de Neoplasia Maligna ou de seu cônjuge ou dependente, garantirá 

mais dignidade à pessoa, dando segurança em um momento instável.  

Com isso, sabemos que, não efetuando o pagamento do tributo, o 

paciente convive também com a preocupação de ver o seu nome inscrito em dívida 

ativa. 

Portanto, entendemos que esse benefício dará um amparo ao munícipe 

acometido por Câncer e sua família, e defendemos ser dever do Município, amparar 

toda a população nele residente, vindo este projeto de lei cumprir esta função social.  E 

nesse ponto queremos ressaltar a legalidade desse projeto que se encontra em 

consonância com a Constituição Federal de 1988, onde há uma imensa gama de 

disposições legais que podem ser empregadas para impor ao Estado a sua atuação, tudo 

isso objetivando respeitar os expressos preceitos constitucionais, insculpidos sobretudo 

no artigo 196, que preconiza: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

Nesse sentido, solicita o estudo, a análise e as demais providências que 

conduzam a aprovação desse importante e indispensável Projeto de Lei. 

 

Faxinal do Soturno, 01 de julho de 2019. 

 

 

 

Ubirajá Falcão da Rocha 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

 


