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DECRETO Nº. 8.619 

Altera dispositivos do Decreto nº. 4.008, de 

20/12/2010, e dá outras providências. 

 

 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO, no uso de suas atribuições 

legais constantes dos incisos IX, XII e XVII do art. 88 da Lei Orgânica Municipal - LOM; 

considerando a aprovação da Lei Complementar nº 075/2021 que alterou dispositivos da 

Lei Complementar nº 001/2010; considerando que cabe ao Prefeito Municipal dispor sobre 

a organização e o funcionamento da Administração Municipal; 

 

 

 DECRETA: 

 

 

 Art. 1º Ficam alterados o inciso I e o §3º, ambos do Artigo 6º do Decreto nº. 4.008, 

de 20/12/2010, passando a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação: 

 

 “Art. 6º .................... 

 

 I - por edital, publicado no site oficial da Prefeitura de São Lourenço, no endereço 

www.saolourenco.mg.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, no endereço 

www.diariomunicipal.com.br/amm-mg. 

 

 §3º O fato de não receber as guias ou o carnê no seu endereço, não dispensa o 

contribuinte de sua obrigação fiscal.” 

  

Art. 2º Fica alterado o Artigo 13 do Decreto nº. 4.008, de 20/12/2010, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 13 O prazo para a apresentação de recurso de impugnação contra o lançamento 

do IPTU será de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do edital de lançamento.” 

 

Art. 3º Fica alterado o Artigo 14 do Decreto nº. 4.008, de 20/12/2010, passando o 

Parágrafo Único a constar como §1º e sendo acrescidos os §§2º e 3º, sendo ainda suprimidos 

os incisos I, II e III deste mesmo artigo, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 14 Os beneficiários de isenção do IPTU, de que trata o Inciso I do artigo 12 da 

Lei Complementar nº 001/2010, deverão requerer anualmente o benefício, mediante 

procedimento administrativo, no prazo previsto no Parágrafo Único do artigo 12 da Lei 

Complementar nº 001/2010. 

 

§1º Caso a locação ocorra durante o ano, o locador deverá requerer o benefício no 

prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato de locação. 

 

§2º No requerimento deverá constar a Inscrição Cadastral a que se refere o pedido de 

isenção, e deverá estar acompanhado de cópia do contrato de locação ou do aditivo 

contratual, em caso de renovação. 
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§3º O descumprimento da obrigação prevista neste artigo, no prazo estabelecido, 

implica na cessação do direito à isenção, com o consequente lançamento do imposto devido.” 

 

Art. 4º Fica alterado o Artigo 15 do Decreto nº. 4.008, de 20/12/2010, sendo 

suprimidos os §§ 1º e 2º deste mesmo artigo, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 15 Compete ao Diretor de Fazenda examinar e aprovar o pedido de isenção de 

que trata o artigo 14 deste Decreto, respeitadas as seguintes condições: 

 

I – Se o IPTU já estiver quitado em relação ao exercício, o benefício será concedido 

a partir do exercício seguinte; 

 

II – Se o IPTU não estiver quitado, integral ou parcialmente, em relação ao exercício 

inicial, o benefício será concedido proporcionalmente ao período da locação, no que couber.” 

 

 Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

 

 Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 04 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Agilsander Rodrigues da Silva 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Rodrigues da Silva 

Secretário Municipal de Governo 
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