
LEI MUNICIPAL Nº 5.814, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 
 

Dá nova redação ao inciso I do artigo 2º; 
cria a alínea “i” no inciso VII do artigo 3º, 

dá nova redação as alíneas “a” e “b” do 

inciso I, suprime inciso II e dá nova 

redação ao § 3º, todos do artigo 8º; dá 

nova redação ao artigo 9º; dá nova 

redação ao artigo 10; dá nova redação ao 

artigo 11; dá nova redação aos incisos II e 

III do artigo 12; suprime o inciso III do 

artigo 13; dá nova redação ao artigo 15; 

dá nova redação ao caput e inciso I, 

suprimindo as alíneas “a” e “b” deste 

inciso, dá nova redação ao inciso II e III, e 

suprime os §§ 1º, 2º e 3º, todos do artigo 

16; dá nova redação ao artigo 18; altera a 

redação do artigo 19 e cria parágrafo 

único no mesmo dispositivo; dá nova 

redação ao artigo 20; dá nova redação ao 

§ 2º e 3º do artigo 26; dá nova redação ao 

parágrafo único do artigo 27; dá nova 

redação ao artigo 29; dá nova redação ao 

caput do artigo 30 e seu § 2º, todos da Lei 

municipal nº 2.584/1989. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

 

FAÇO SABER  que a Câmara de Vereadores de Bagé, APROVOU e eu 

SANCIONO a seguinte,  

 

LEI: 

 

Art. 1º. Dá nova redação ao inciso I do artigo 2º., da Lei Municipal nº. 

2.584/1989, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º. .................................................................................................................. 

 



I - a transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade 

ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, como definidos na 

Lei Civil”. (NR)  

 

.......................................................................................................................... 

 

Art. 2º. Cria a alínea “i” no inciso VII do artigo 3º., da Lei Municipal nº 

2.584/1989, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º. …………………....................................................................................... 

............................................................................................................................… 

VII – .................................................................................................................… 

 

i) na transmissão do direito de superfície”. (NR) 

 

Art. 3º. Dá nova redação as alíneas “a” e “b” do inciso I, suprime o inciso II e dá 

nova redação ao § 3º. do artigo 8º., da Lei Municipal nº. 2.584/1989, os quais passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Seção III   

 

Da Isenção 

 

“Art. 8º.. ..……........................................................................................................ 

 

I – ………………..….................................................................................….. 

 

a) de terreno situado em zona urbana ou rural, quando este se destinar à 

construção de casa própria e cuja estimativa fiscal não ultrapassar a 10 (dez) URP 

(Unidade de Referência Padrão) do município de Bagé, ou seu sucedâneo; (NR) 

 

b) da casa própria, situada na zona urbana ou rural, cuja estimativa fiscal não 

seja superior a 40 (quarenta) URP (Unidade de Referência Padrão) do município de 

Bagé ou seu sucedâneo. (NR) 

 

II – SUPRIMIDO. 

 

................................................................................................................................. 

 



§ 3º.  Para fins do disposto no parágrafo segundo deste artigo, a estimativa 

fiscal será as mesmas contidas no artigo 11 desta lei quando da nova estimativa”.(NR) 

 

Art. 4º. O artigo 9º., da Lei Municipal nº. 2.584/89, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

Seção IV 

 

Do Reconhecimento Da Imunidade, Da Não Incidência E Da Isenção 

 

“Art. 9º. As exonerações tributárias por imunidade, não incidência e isenção 

ficam condicionadas ao seu reconhecimento pelas comissões julgadoras de 1º. e 2º. 

instâncias, reservados os impedimentos legais”. (NR) 

 

Art. 5º. Dá nova redação ao artigo 10 da Lei Municipal nº. 2.584/89, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 10. O reconhecimento da exoneração tributária não gera direito adquirido, 

tornando-se devido o imposto respectivo, corrigido de acordo com o contido no artigo 

11 desta lei, se apurado que o beneficiário prestou prova falsa ou, quando for o caso, 

deixou de utilizar o imóvel para os fins que lhe assegurem o benefício”. (NR) 

 

Art. 6º. Dá nova redação ao artigo 11 da Lei Municipal nº. 2.584/89, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

CAPÍTULO IV – DA BASE DE CÁLCULO 

 

“Art. 11. A base de cálculo do imposto será o valor de mercado do imóvel objeto 

da transmissão ou da cessão de direitos reais a ele relativos, no momento da estimativa 

fiscal efetuada pelo agente fiscal estatutário da receita municipal”. (NR) 

 

Art. 7º. Os Incisos II e III, do artigo 12, da Lei Municipal nº. 2.584/1989, passam 

a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art.12. ...............................................................................................................… 

 

II – o valor estimado pelo agente fiscal do imóvel aforado, na transmissão do 

domínio útil; (NR) 

 



III – o valor estimado pelo agente fiscal do imóvel objeto de instituição ou de 

extinção de usufruto”. (NR) 

 

Art. 8º. Fica suprimido o inciso III do artigo 13, da Lei Municipal nº. 

2.584/1989: 

 

“Art.13…..………............................................................................................… 

 

III – SUPRIMIDO”. 

 

Art. 9º. Dá nova redação ao artigo 15, da Lei Municipal nº. 2.584/89, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 15. Nos casos de imóveis financiados, a guia do imposto de transmissão, 

no campo observações, deverá obrigatoriamente ser informado o valor do imóvel para 

fins de leilão”. (NR) 

 

Art. 10. Dá nova redação ao caput e inciso I, suprimindo as alíneas “a” e “b”  

deste inciso; dá nova redação aos incisos II e III, e suprime os §§ 1º., 2º. e 3º., todos do 

artigo 16  da Lei Municipal nº. 2.584/89,  os quais passam a vigorar da seguinte forma: 

 

CAPÍTULO V – DA ALÍQUOTA 

 

“Art. 16. A alíquota do imposto é de 3%.(NR) 

 

I – A alíquota referida no caput deste artigo será reduzida para 1% por um 

período de 60 (sessenta) dias da entrada em vigor da presente lei.(NR) 

 

a) SUPRIMIDO. 

 

b) SUPRIMIDO. 

 

II – Sobre os imóveis financiados através do Sistema Financeiro da Habitação, a 

alíquota será de 0,5% sobre o valor efetivamente financiado, por um período de 

60(sessenta) dias da entrada em vigor da presente Lei, não considerando como parte 

financiada o valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – liberado para 

a aquisição do imóvel. (NR) 

 

III – Os imóveis arrematados em hasta pública, a estimativa fiscal será o valor da 

arrematação. (NR) 



§ 1º. SUPRIMIDO. 

 

§ 2º. SUPRIMIDO. 

 

§ 3º. SUPRIMIDO.” 

 

Art. 11. O artigo 18 da Lei Municipal nº. 2.584/89, passa a vigorar da seguinte 

forma:                         

 

CAPÍTULO VII 

 

Seção I – Do pagamento do imposto 

 

“Art. 18. No pagamento do imposto não será admitindo parcelamento, devendo 

o mesmo se efetuar nos prazos previstos no artigo 21, em qualquer agência autorizada 

da rede bancária situada neste Município ou na Tesouraria da Secretaria Municipal de 

Economia, Finanças e Recursos Humanos, mediante apresentação da guia do imposto, 

observados os prazos de validade da estimativa fiscal, fixados nos parágrafos 2º. e 3º. do 

artigo 11”. (NR) 

 

Art. 12. Altera a redação do artigo 19 e cria parágrafo único no mesmo 

dispositivo, da Lei Municipal nº. 2.584/1989, os quais passam a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“Art. 19. A Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos 

instituirá os modelos da guia a que se refere o artigo anterior e expedirá as instruções 

relativas ao seu preenchimento pelos tabelionatos, registro de imóveis e órgãos 

conveniados com financiamentos através do sistema financeiro de habitação. (NR) 

 

Parágrafo único. A solicitação de acesso ao sistema para o preenchimento das 

guias do imposto de transmissão deverão ser encaminhadas via protocolo ao Secretário 

Municipal de Economia, Finanças e Recurso Humanos ou a quem ele determine”. (NR) 

 

Art. 13. Altera a redação do artigo 20, da Lei Municipal nº. 2.584/89, o qual 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 20. A guia processada em estabelecimento bancário será quitada mediante  

autenticação mecânica e certidão de quitação do tributo que informe a data, a 

importância paga, o número da operação e da agência recebedora”.(NR) 

 



Art. 14. Os §§ 2º. e 3º. do artigo 26, da Lei Municipal nº. 2.584/89, passam a 

vigorar com a seguinte redação:  

 

CAPÍTULO VIII – DAS OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 

 

“Art. 26..........................................................................................................… 

 

§ 2º. Os Tabeliães ou os Escrivães farão constar, nas atas e termos que lavrarem, 

a estimativa fiscal, o valor do imposto, a data do seu pagamento e o número atribuído à 

guia pela Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos ou, se for o 

caso, a identificação do documento comprobatório da exoneração tributária.  

 

§ 3º. Os Tabeliães, Escrivães e Oficiais de Registro de Imóveis deverão 

apresentar à Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos, no 

Setor de ITBI, até o décimo dia útil do mês posterior, relação mensal de todas as 

transmissões, inter-vivos e averbações no Registro de Imóveis realizados no âmbito 

municipal, devendo conter:”  

 

Art. 15. Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 27, da Lei Municipal nº.  

2.584/89, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 27........................................…....................................................................… 

 

Parágrafo único.  As intimações, para fins dos incisos I, II, III, IV, V e VI deste 

artigo, serão encaminhados pelo agente fiscal do setor de ITBI através do Secretário 

Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos.” 

 

Art. 16. O artigo 29, da Lei Municipal nº. 2.584/89, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

CAPÍTULO X - DA RECLAMAÇÃO E DO RECURSO 

 

“Art. 29. Discordando da estimativa fiscal, o contribuinte poderá apresentar por 

escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da estimativa, reclamação 

fundamentada ao agente fiscal responsável pela estimativa, que procederá a uma 

reestimativa fiscal, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da 

reclamação”. (NR) 

 

Art. 17. Altera o caput e o § 2º. do artigo 30, os quais passam a vigorar com a 

seguinte redação: 



 

“Art. 30. Ao discordar da reestimativa fiscal, é facultado ao contribuinte 

encaminhar, mediante requerimento, recurso à junta das comissões julgadoras de 1ª e 2ª 

instâncias, juntando a suas expensas, laudo de avaliação elaborado por, no mínimo 03 

(três) profissionais habilitados. (NR)  

 

............................................................................................................................… 

 

§ 2º. O requerimento e o laudo de avaliações apresentados pelo contribuinte, 

acompanhado de parecer fundamentado referido no parágrafo anterior serão 

encaminhados a Coordenadoria de Receita da fazenda municipal para julgamento, que, 

para tanto, poderá determinar a realização de diligência e, ainda, nomear perito, fixando 

o prazo para apresentação do laudo de avaliação”. (NR) 

 

Art. 18. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 27 de outubro de 2017. 

 

    
 

                  DIVALDO LARA 
        Prefeito Municipal 

 

 
EDUARDO DEIBLER 

      Secretário/GEPLAN 
 

         


