
Lei nº 739/2001, de 31 de dezembro de 2001 
 
 

“Altera a Lei Municipal nº 597, de 31 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o 
Código Tributário Municipal e dá outras providências” 

 
 
  O Povo de Divisa Nova - MG, através de seus representantes aprovou e eu, 
ANTONIO CÉSAR SIQUEIRA – Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
 
   Art. 1º  - Ficam  alteradas as alíquotas do MVR (Maior Valor de Referência) 
constantes  do Inciso IV, alíneas   “b”, “c” e “e”   e V do  Artigo 72   da Lei Municipal  nº  597/97,  
que  passam  a vigorar com  a seguinte redação: 
 
 IV-TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO: 
 

a)  (...) 
b)  espaço ocupado com mercadorias, sem uso de qualquer móvel ou instalação  por dia) 
...................................................................................................................................10% 

c)    espaço ocupado por circos e parques de diversões (por dia) .................................25% 
d)   (...) 
e)   espaço ocupado por barracas em ocasiões comemorativas e festivas no município (por 
metro linear de testada) ............................................................................................. 5% 

f)  (...) 
 
 
 V-TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE: 
 
 a)ambulante (por dia) ...................................................................................................  20% 
 
 
   Art. 2º  -Ficam  alteradas as alíquotas do MVR (Maior Valor de Referência) 
constantes  do Inciso I, alínea “b”, Inciso II, alínea “a” e Inciso III, alínea “e”, item 4 e 5, e alíneas 
“g” e “h” do  Artigo 74   da Lei Municipal  nº  597/97,  com suas  alterações , que  passam  a 
vigorar com  a seguinte redação: 
 
 I-TAXA DE EXPEDIENTE 
 
 a) (...) 

1) (...) 
2) (...) 

  b)emissão de 2a, via de guia de recolhimento de tributos.................................................5% 
 
 
 II-TAXA DE CERTIDÃO 
 
 a)pelo fornecimento de certidões, atestados  e declarações  
 1-1 folha .........................................................................................................................10% 
 2-o que exceder de uma folha (por folha) ..................................................................... +2% 
 



 
 III-TAXA DE SERVIÇOS 
 

a)  (...) 
b)  (...) 
c)  (...) 
d)  (...) 
e)  SERVIÇO  DE MÁQUINAS  MUNICIPAIS: 

 
1-  (...) 
2-  (...) 
3-  (...) 
4-  caminhão com cascalho (por viagem) ..................................................................     20% 
5-  caminhão de terra (por viagem) ...........................................................................     15% 

 
 g) COLETA DE ENTULHO: 
 
    Coleta de entulhos diversos (por viagem) .................................................................  10% 
 
 
 h) REQUERIMENTO DE TERRENOS MUNICIPAIS: 
     
   Requerimentos de terrenos públicos.........................................................................1 MVR 
 
 
   Art. 3º - Ficam acrescentadas ao Art. 74 da Lei Municipal 597/97 os itens 4 e 5 da 
alínea “e” do Inciso III do Art. 2º, com a seguinte redação: 
 

6-  caminhão com cascalho (por viagem) ..................................................................     20% 
7-  caminhão com terra (por viagem) ........................................................................     15% 

 
   Art. 4º - Revogam-se os itens 4 e 5 da alínea “e” do Art. 9º da Lei Municipal 611/98. 
 
   Art. 5º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2002. 
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