
PROJETO DE LEI Nº 126/2019. 

                                                                     

Concede desconto de 20%, 30% e 

60% no ITBI pelo período de 30 

(trinta) dias. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte: 

      

     PROJETO DE LEI 

 

Art. 1º Concede desconto de 20%, 30% e 60% no ITBI pelo período de 30(trinta) 

dias a contar da publicação desta lei conforme segue: 

 

I - Do primeiro até o décimo dia após a publicação desta lei o desconto será de 60% 

(sessenta por cento); 

 

II - Do décimo primeiro até o vigésimo dia após a publicação desta lei o desconto 

será de 30% (trinta por cento); 

 

III – Do vigésimo primeiro até o trigésimo dia após a publicação desta lei o 

desconto será de 20% (vinte por cento); 

 

Art. 2º O prazo para pagamento das referidas guias será de 72 (setenta e duas) horas 

a contar da liberação pelo setor de ITBI. 

 

Art. 3º Após o período de vigência da presente lei, cessam os descontos. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 24 de Setembro de 2019. 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em Exercício 



 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores, 

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores,  

tem como objetivo minimizar por 30 (trinta dias) o custo do contribuinte quando negocia um imóvel, 

ao mesmo tempo que incentiva a regularização da documentação da propriedade. Sendo assim, a 

Administração Municipal espera que a população que possui o contrato de compra e venda, o 

famoso contrato de gaveta, possa regularizar a situação.  

 Além de proporcionar maior segurança legal ao proprietário, o ITBI é um importante 

imposto para a realização de investimentos em diversas áreas da municipalidade. 

O presento Projeto de Lei representa uma grande economia no bolso do contribuinte, 

pois reduz em até 60% (sessenta por cento) do valor que o mesmo pagaria de imposto.  

Mesmo neste momento de crise que o país atravessa, a Administração Pública 

Municipal trabalha honrando seus compromissos e buscando alternativas para facilitar a situação 

das pessoas que estão negociando imóveis em Bagé.  

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância, em virtude dos aspectos 

citados acima. Sendo assim, contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências 

na análise desta importante matéria. 

Diante do Exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta 

importante matéria. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 24 de Setembro de 2019. 

 

MANOEL MACHADO 

Prefeito Municipal em Exercício 


