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LEI MUNICIPAL N. 1.721, DE 27 DE AGOSTO DE 2.013

"Concede IsengSo TributAria de Imposto Sobre 
Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN) e 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) para Viabilizar a 
Implantaqao de Programa Habitacional dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal e Da 
Outras Providencias. ”

O Povo do Municlpio de Turmalina, Estado de Minas Gerais, por intermedio 
de seus representantes na Camara Municipal decidiu, e Eu. Prefeito 
Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Tendo em vista a necessidade de reduzir o deficit habitacional da 
populagao carente existente neste Municipio, bem como a necessidade de 
redupao de custos para viabilizar a implantapao de Programas Habitacionais 
que detenham esta fmalidade, em razao da alta relevSncia social, fica 
concedida isengao tributaria municipal de Imposto sobre Servipos de 
Qualquer Natureza (ISSQN) relativamente a construpao de unidades 
habitacionais edificadas com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) do Governo Federal e/ou do Programa Lares Geraes HabitapSo 
Popular (PLHP) do Governo do Estado de Minas Gerais em parceria com o 
Governo Municipal.

Par^grafo Onico- A isenpao do ISSQN, referida no artigo 1° desta Lei, 
estender-se-3 ao vencedor de eventual licitapSo para a construpSo das 
unidades habitacionais.

Art. 2° - Para fins de redup£o dos custos de empreendimentos Habitacionais 
que diminuam o deficit habitacional neste Municipio, que detenham 
finalidade social e que sejam construidos com recursos do Programa Minha 
Casa Minha Vida do Governo Federal (MCMV) e/ou do Programa Lares 
Geraes Habitapao Popular (PLHP) do Governo do Estado de Minas Gerais 
fica concedida isenpao do pagamento do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU), relativamente aos imoveis de 
propriedade dos orgaos gestores dos Programas habitacionais citados e 
utilizados para a construp£o das unidades habitacionais descritas no artigo
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1° desta Lei ate a comercializa^ao e entrega das mesmas as familias 
beneficiadas.

Art. 3° - Ficam concedidas isengoes de taxas para fins de aprovagao 
certidao de numero, certidao para fins de averbagao, habite-se e baixa de 
construgSo e pela aprovagao do empreendimento descrito nos artigos 1° e 
2° desta Lei Municipal.

Art. 4° - Revogadas as disposigdes em contrario, esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicagao.

Turmalina/MG., 27 de agosto de 2.013.
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