
 

CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 
MINAS GERAIS 

 

Rua São Paulo, 277 – Praça Jovelino Rabelo – Centro – CEP 35.500-006 – Fone (37) 2102-8200 – Fax: 2102-8290 

 Portal: www.divinopolis.mg.leg.br                                e-mail: geral@divinopolis.mg.leg.br 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº CM-002/2019 

 

Altera o Art. 7 e o Art. 16, da Lei Complementar 

007/1991, que aprova o Código Tributário e 

Fiscal do Município de Divinópolis 

 

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, 

na qualidade de Prefeito Municipal, em seu nome sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° O artigo 7, da Lei Complementar nº 007/1991, passa a vigorar acrescido 

dos seguintes parágrafos: 

 

“Art. 7º A base de cálculo do imposto é o valor venal do terreno lançado no 

cadastro, ao qual se aplica a alíquota conforme discriminado abaixo: 

I ... 

II ... 

 

§ 1º Fica estabelecido que o valor mínimo de lançamento do IPTU é o valor anual 

referente a uma Cota Básica Única e Social, constante na Lei Complementar nº 049/1998. 

 

§ 2º Ainda que a base de cálculo da planta de valores imobiliários apontar para um 

valor de lançamento de IPTU menor que o da Cota Básica Única e Social, esses imóveis terão 

como valor mínimo de lançamento de IPTU o valor referente a uma Cota Básica Única e Social.” 

 

Art. 2° O artigo 16, da Lei Complementar nº 007/1991, passa a vigorar acrescido 

dos seguintes parágrafos: 
 

“Art. 16. ... 

 

§ 1º Fica estabelecido que o valor mínimo de lançamento do IPTU é o valor anual 

referente a uma Cota Básica Única e Social, constante na Lei Complementar nº 049/1998. 

 

§ 2º Ainda que a base de cálculo da planta de valores imobiliários apontar para um 

valor de lançamento de IPTU menor que o da Cota Básica Única e Social, esses imóveis terão 

como valor mínimo de lançamento de IPTU o valor referente a uma Cota Básica Única e Social.” 

 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Divinópolis, 23 de abril de 2019 

 

 

 

VEREADOR EDSON SOUSA 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Nobres vereadores, Divinópolis possui 26.200 imóveis que tiveram lançamento de 

IPTU com valores abaixo do valor da cota básica. Tais documentos foram fornecidos pela 

Prefeitura de Divinópolis através de nosso requerimento e são alvo de uma CPI nessa Casa 

Legislativa em 2019. Estes fatos apontam para uma possível caracterização de renúncia de 

receita tributária como ato de improbidade administrativa lesivo ao erário pelo Poder 

Executivo, afinal foram cadastrados 26.200 de imóveis com valores mais baixos que os da 

cota básica única e social, um quantitativo muito vultuoso e insensato. 

 

Desta forma, estamos apresentando esse Projeto de Lei Complementar, que tem como 

objetivo estabelecer um valor mínimo de lançamento do IPTU, sendo esse o valor anual 

referente a uma Cota Básica Única e Social, constante na Lei Complementar nº 049/1998. 

Lembramos que também estamos estabelecendo que ainda que a base de cálculo apontar para 

um valor de lançamento de IPTU menor que o da Cota Básica Única e Social, esses imóveis 

deverão obrigatoriamente ter como valor mínimo de lançamento de IPTU uma Cota Básica 

Única e Social. 

 

Ademais, quanto a legalidade e iniciativa desse projeto, nossa proposta baseia-se no 

direito adquirido pela aprovação da Emenda à Lei Orgânica 014/2009, na qual a mesma 

ofereceu a prerrogativa da Câmara Municipal de Divinópolis de realizar alterações no Código 

Tributário do Município. 

 

Desta forma, pelos motivos aqui apontados, solicito aos nobres edis a aprovação do 

referido projeto, que tem como único objetivo corrigir minimamente essa distorção histórica e 

escusa que vem sendo alvo de investigação de nossa Casa Legislativa. 

 

. 

Divinópolis, 23 de abril de 2019 

 

 

 

VEREADOR EDSON SOUSA 

 


