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DECRETO N.° 2503, DE 02 DE JUNHO DE 1999.
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Faz o lançamento do IPTU e das Taxas de
Serviços Urbanos constantes da Lei
Municipal n.° 3.404, de 23 dé dezembro de
1997 e dá outras providências.

O Prefeito IViunicipal de Itabira, no uso de suas
atribuições legais;

DECRETA:

O

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - Este lançamento disciplina a aplicação do
Código Tributário Municipal, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU e às Taxas de Serviços Urbanos - TSU, para o exercício de 1999.
CALCULO DO IPTU
TERRITORIAL URBANO

IMPOSTO

PREDIAL

E

Art. 2° - O IPTU será calculado aplicando-se ao valor
venal do imóvel as alíquotas previstas no artigo 44, do Código Tributário Municipal.

LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DO IPTU

O

Art. 3° - A Prefeitura Municipal notificará o contribuinte
relativamente ao lançamento do IPTU por quaisquer dos meios permitidos pela
legislação pertinente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que for
devido o primeiro pagamento.
Art. 4° - O lançamento e arrecadação do IPTU serão
feitos através da Guia de Arrecadação (GA) na qual estarão indicados, entre outros
elementos, os valores e os prazos de vencimento.
Art. 5° - As datas de vencimento do IPTU e da TSU
para o exercício de 1999 serào as seguintes:
SETORES 01 E 02
BAIRROS:
Pará, Vila Paciência, Penha, Campestre, Centro, Major Lage, Alto Pereira, SãoÍTomé,
Vila Amélia, Vila São Joaquim, Giannetti, Pedreira do Instituto, Santa Rosa: p-|it4A-v
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DIÁRIO DE ITABIRA quinta-feira, 17 de junhO de 199£
TJULANyAMbNIU
•"
' ^ =
DECRETO N.> 2503, DE 02 DE JUHKD DE.1S99.
Art. 7* - Na impossibilidade de se localizar pessoal
Fazo lançamonto do IPTU e das Taxas ds Serviços
mente o sujeito passivo, quer através da entrega pesUft>anos constantes da Lel Munidpal n.* 3.404, de
soal de notificação, quer através de sua remessa por
23 de dezembro de 1997 e dá outraa providências.
via
postal, com aviso de recebimento, tomar-se-á efetiO Preleilo Mmidpal de Uabira, no uso do suas alribuivado o lançamento ou as suas aKerações rrwdiante edições legais;
tal publicado em órgão da imprensa'local ou afixado no
DECRETA:
quadro de avisos da Prefeitura. "
- '
DISPOSIÇÕES PREUMINARES
Art. l°-{EstelançamenlodÍ5CÍpIina a aplicação do Có^ Art.'3° - Notificado o contnbuinte, por quaisquer dos
digo Tributário Municipal, no que se refere ao Imposto mek» legais pemiitidos, não serã dilatado o prazo para
Predial e Territorial Urbano - IPTU s ãs Taxas de Ser- pagamento dos irltiufos ou apresentação de reciame:'
v i ^ s Urbanos - TSU, para o exercício de 1999.
çâes ou, ainda,' interposição de recursos, exceto nos
CALCULO DO IPTU••IMPOSTO PREDIAL E TERRI- casos previstos'em lei.
TORIAL URBANO
,
.
Ait..9°-Nen f^um recolhimento de tributo será efetuadoAM, 2' - O IPTU sem calculado apllcando-sé ao valor ;' sem que se expaça a competenie guia de recolhimento'
venal do imóvel as alíquotas previstas no artigo 44, do Parágrafo Único - Nos casos de expedição Iraudulenia
Código Trbulário Munidpal.
' '•
de guias puconhécímsnlo, responderão civil, crimina^
LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DO IPTU j . e adminlstrãtivarrienfe, os servidoras que o houverem'^
Art. 3° - A Prefeitura Municipal notificará o conlribuinie sutscritò ou fornecido. .
^
relalivamente ao lançamento do IPTU por quaisquer DAS NÃO INCIDÊNCIAS
dos meios permilidos pela legislação pertinente, com
antecedência mínrria de 30 (trinta) dias da data em que Ad. lO-Osimpostosmunicipaisnãomddemscdirè: >
I.- o patrimônio ou os serviços da União, dos Estados e
for devido o prim eiro pagamento.
. . .
i'
AH, 4' • O lançamento e arrecadação do IPTU serflo do Distrito Federal;
feitos através da Guia de Arrecadação [GA}_na qual II - o patrimônio ou os seiviços das autarquias e dos
estarão Iridicados, entre outros elementos, os vabrese templos dé qualquer cuKo:
' •
'•osprazosdevendmenlo.
'
'• III • cias instituições de educação e da assistência sodArt, 5' - As datas de vencimento do IPTU e dã TSU el, serh fins lucraiivós, dos partidos poKticda. bem
paraoexerciciode 1999ser§oasseguintes;:, - • r comodasentidade3sindicaisdetiabaDiadores.que:<. '
SETOReS0lE02 '
a - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimãnio
BAIRF10S: ,
- . • " , .
I T P
ou de SLias rendas, a tilulo de lucro ou da participação'
Pará. Vila Paciénda, Penha. Campesire, Centro, Major no seu resultado;
Lage. Alto Pereira. São Tome, VKa Amélia. Vila São b - apHcarem, inisgralmenie. no pais os seus recursos
Joaquim, Giannetti, Pedreira do Inslitulo, Santa Rosa:
na manutenção dos seus objeiivos Institucionas; ,
l«parcela;única J
Oa'07/1999 ' •
J ,
c - rnanterem escrituração dé siias receitas e despe2* parcela
0aWt999
3*parcela
090^1999
• , - sas em livros revestidos de formalidades capazes da
assegurar sua exatidão.
'
,,.
4'parcBla"
06/10/1999
§ r'Odispostonestgãhigonãoexcluíaatribuiçâor
5* parcela
" 08/11/1999
'Tr
'
por lei. ãs errtidades neta referidas, da c o r i c ^ o de res6* parcela
07/12/1999
SETOR03
t- j .
} • '
'.•
L) ponsãveia pelos Iributcrà que lhes caiba reler ne lonlé e
não as dispensa da prática de atos, previstos em iei.
BAIRROS:
Bela Vista, Eldorado. Nossa Sra, das Oliveiras, Praia. assecuratórios do cumprimer>to de obrigações lihuiâ• '
Jucá Rosa, Vila Sâo Geraldo, Vila Piedade. São Pedro, rias por terceiros, ^ . • .
Sâo Francisco, Nova Vista: ' . ,_ .
;
§ 2° - O disposto no inciso I não se aplica ao patrimônio
1* parcela/única'' '
0907/1999
'
e aos serviços relacionados com a expbraçSo da alívl- 2'parcela - V ,
. 1008/1999
dades econãmicas regidas pelas norrrias aplicáveis a
3'parcela
100^1999
empreendimentos privados, 'óu em (iue fiaja' contra4* parcela
07/lCyi999
prestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usu5*parceta
03/11/1999 . ário, nem exonera 6 promitente comprador da obriga6'parcela-i
oa/12/1999 , ,
ção da pagar imposto relativamente abem imóvel: I ."
SETOR 04' '
•
§ 3° - A não incidência referida nos incise» 11 e lll comBAIRROS:
preerxje somente o patrimônio e os serviços relacionaSanta Rulti, Joâo XXIII, Conceição, Amazonas, Valendos com as finalidades essenciais das entidades nele
ça,-SâoBen1ò, Barreiro, Cônego Guilhermino,'Hamilmencionadas,
ton l, HamiRon II, Abótxiras, Novo Amazonas
§ 4* - Os-requisitos condicionado ras da não inci-'
1* paroeiaAJnica
• 1207/1999'
dência deverão ser comprovados perante a reparti2*parcala
ll/ce/1999
. .
i
ção fiscal competenie, na forma estabelecida pelo'
3'parcela•'l3ta'l999
'Poder Executivo. 4»pafcela
O&im^eia
DAS TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS '
5'parcQla '
1C/11/1K9
' '
" ;
Art, f l - As taxas da sen/iços - TSU que.serào
6* parcola '
' 09'1S'1999
•
'-.
lançadas e arrecadadas em conjunto com o IPTU
SETOR 05 E DISTRITOS .
,
no exercício de* 1999 serão: ..'j
, .
BA1PR0.S:
- Limpeza Pública
Santa Bártara. Panorama. Sào Marcos, Água Fresca,
- .Coriser/ação de Vias Públicas
, .
Colina da Praia, Clóvis /Mvim. Jucá Batista. Gatíroba.
Iluminação Pública, no caso de terrenos :
Santa Terezar Bethania, Clóvis Alvim II, Madra Maria
DISPOSIÇÕES Fir4AIS'
- -J- -'
de Jesus, Dom Prudêncio, Ipoema, Sennora do Caimo,
Alt, 12-Aobsolescênciaprevista no Regulamento
Boa Esperança - Chapada
do IPTU não terá efeito para cobrança do exercido
1'parcela/única
laOTiggg
del999, ,. - .
. - . - ' • - .
.,,'r2'parcela ( '
' 12/03/1999 • " '
M . 13 - Este decreto entra am vigor na data de sua
3*parceia
140i=^1999,,
publcação. , . ' , • .
,
.,
4* parcela
ii/io/i999'
'
• - •
•An. 14 - Revogam-sé as disposições em contrário.
5* parceia
11/11/1999 , ,
Prefeitura Municipal dé Itabira. 02 de junho de 1999,
6* parcela _
I(yi2/1999
" '
' (a) dacfcBon Alberto de Pinho Tavares
Parágrafo tJnico - O contribuinte que oplar pelo pagaPrefeito Municipal ' i".»,
mento em cota única gozará da desconto de 10% (dez
(a) Ceorrúir Paulo Santos - Chefe de GatJinete
porcento),
•'•
• -'
Afl. 6» • Poderá ser lançado e arrecadado em urn único
DAM - (Documento de Arrecadação'Municipal), a totalidade do IPTU, nos seguintes casos especiais:
I ' quando se Iraiai de lar\çamenlo suplementar;
,
II - quando o contribuinte optar pelo pagamento lolal
antes do vencimento do imposto.

O

o

,1^ parcela/única
2^ parcela
3^ parcela
4^ parcela
õ^parcela
6^ parcela

08/07/1999
09/08/1999
09/09/1999
06/10/1999
08/11/1999
07/12/1999

SETOR 03
BAIRROS:
Bela Vista, Eldorado, Nossa Sra. das Oliveiras, Praia, Jucá Rosa, Vila São Geraldo,
Vila Piedade, São Pedro, São Francisco, Nova Vista:

Ô

1^ parcela/única
2^ parcela
3^ parcela
4^ parcela
5^ parcela
6^ parcela

09/07/1999
10/08/1999
10/09/1999
07/10/1999
09/11/1999
08/12/1999

SETOR 04
BAIRROS:
Santa Ruth, João XXIII, Conceição, Amazonas, Valença, São Bento, Barreiro, Cônego
Guilhermino, Hamilton 1, Hamilton 11, Abóboras, Novo Amazonas:

O

1^ parcela/única
2^ parcela
3^ parcela
4^ parcela
5^ parcela
6^ parcela

12/07/1999
11/08/1999
13/09/1999
08/10/1999
10/11/1999
09/12/1999

SETOR 05 E DISTRITOS
BAIRROS:
Santa Bárbara, Panorama, São Marcos, Água Fresca, Colina da Praia, Clóvis Alvim,
Jucá Batista, Gabiroba, Santa Tereza, Bethania, Clóvis Alvim 11, Madre Maria de Jesus,
Dom Prudêncio, Ipoema, Senhora do Carmo, Boa Esperança - Chapada
1^ parcela/única
2^ parcela
3^ parcela
4^ parcela
5^ parcela
6^ parcela
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13/07/1999
12/08/1999
14/09/1999
11/10/1999
11/11/19919
10/12/1999

Parágrafo Único - O contribuinte que optar pelo
pagamento em cota única gozará de desconto de 10% (dez por cento).
Art. 6° - Poderá ser lançado e arrecadado em um único
DAM - (Documento de Arrecadação Municipal), a totalidade do IPTU, nos seguintes
casos especiais:
I - quando se tratar de lançamento suplementar;
II - quando o contribuinte optar pelo pagamento total
antes do vencimento do imposto.
DO LANÇAMENTO

1^
^•^^

Art, 7° - Na impossibilidade de se localizar
pessoalmente o sujeito passivo, quer através da entrega pessoal de notificação, quer
através de sua remessa por via postal, com aviso de recebimento, tornar-se-á efetivado
o lançamento ou as suas alterações mediante edital publicado em órgão de imprensa
local ou afixado no quadro de avisos da Prefeitura.
Art. 8° - Notificado o contribuinte, por quaisquer dos
meios legais permitidos, não será dilatado o prazo para pagamento dos tributos ou
apresentação de reclamações ou, ainda, interposição de recursos, exceto nos casos
previstos em lei.
Art. 9° - Nenhum recolhimento de tributo será efetuado
sem que se expeça a competente guia de recolhimento.
Parágrafo Único - Nos casos de expedição fraudulenta
de guias ou conhecimento, responderão civil, criminal e administrativamente, os
servidores que o houverem subscrito ou fornecido.
DAS NÃO INCIDÊNCIAS

o

Art. 10 - Os impostos municipais não incidem sobre:
I - o patrimônio ou os serviços da União, dos Estados e
do Distrito Federal;
II - o patrimônio ou os serviços das autarquias e dos
templos de qualquer culto;
III - das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, dos partidos políticos, bem como das entidades sindicais de
trabalhadores, que:
a - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a título de lucro ou de participação no seu resultado;
b - aplicarem, integralmente, no país os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais;
c - manterem escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° - O disposto neste artigo não exclui a atribuição,
por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tribu/os que
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lhes caiba reter na fonte e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei,
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
§ 2° - O disposto no inciso I não se aplica ao patrimônio
e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da
obrigação de pagar imposto relativamente a bem imóvel.
§ 3° - A não incidência referida nos incisos II e lll
compreende somente o patrimônio e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nele mencionadas.

o

§ 4° - Os requisitos condicionadores da não incidência
deverão ser comprovados perante a repartição fiscal competente, na forma
estabelecida pelo Poder Executivo.
DAS TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS
Art. 11 - As taxas de serviços - TSU que serão
lançadas e arrecadadas ém conjunto com o IPTU no exercício de 1999 serão:
-

Limpeza Pública
Conservação de Vias Públicas
Iluminação Pública, no caso de terrenos

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 - A obsolescência prevista no Regulamento do
IPTU não terá efeito para cobrança do exercício de 1999.
Art. 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua

O

publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itabira, 02 dejunho de 1999.

(íVi^^^.
JIACKSOM ALBERTO DE PINHO TAVARES
PREFEITO IVIUNICIPAL

CEOMAR PAULOSAWTOS
CHEFE DE GABINETE

SMF/DT
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