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DECRETO Nº 5.869 DE  30 DE DEZEMBRO DE 2020 
  

 

 

Estabelece normas para fins de 

inclusão, alteração e exclusão de 

imóveis no Cadastro Tributário 

Imobiliário Municipal. 
  

 

 

 

O Prefeito de Ouro Preto, no exercício de seu cargo e no uso de suas atribuições 

legais, em especial a que lhe confere o art. 93, VII, da Lei Orgânica Municipal, 

  

DECRETA: 

  

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 1º  Todos os imóveis localizados dentro do perímetro urbano ou de 

expansão urbana do Município de Ouro Preto, na sede e nos distritos, definido por lei 

municipal, devem ser cadastrados. 

  

§1º O perímetro urbano ou de expansão urbana é definido por lei municipal. 

  

§2º Os imóveis localizados dentro do perímetro urbano, mas que não possuem os 

melhoramentos mínimos exigidos pela legislação federal, serão cadastrados sem a 

incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

  

Art. 2º A identificação de um imóvel no Cadastro Imobiliário dar-se-á por um 

código numérico denominado Índice Cadastral, composto, nesta sequência: dois 

caracteres para identificar o Distrito, dois caracteres para identificar o Setor, três 

caracteres para identificar a Quadra, quatro caracteres para identificar o Lote e três 

caracteres para identificar a Unidade imobiliária. 

  

§1º Exemplo de inscrição: 01.01.999.0099-001 

  

§2º Os caracteres que definem os distritos são os seguintes: 

 

I. Distrito Sede – 01 

II. Cachoeira do Campo – 02 

III. Amarantina – 03 

IV. Antônio Pereira – 04 



V. Chapada – 05 

VI. Engenheiro Correia – 06 

VII. Glaura – 07 

VIII. Lavras Novas – 08 

IX. Miguel Burnier – 09 

X. Rodrigo Silva – 10 

XI. Santo Antônio do Salto – 11 

XII. Santa Rita – 12 

XIII. São Bartolomeu -13 

XIV. Santo Antônio do Leite – 14 

XV. Coelhos – 15 

XVI. Serra do Siqueira – 16 

XVII. Bocaina - 17 

§3º Os setores representam um grupo de bairros que estão identificados no anexo 

I. 

  

§4º As quadras e lotes serão identificados por mapas, imagens e documentos 

constantes do arquivo permanente da Receita Municipal; 

  

§5º As quadras são delimitadas por elementos de natureza física como 

logradouros, via férrea, curso d’água, limite de loteamento e são numeradas 

sequencialmente. 

  

§6º A numeração que define o lote é estabelecida de acordo com a testada do 

lote em relação ao ponto inicial da quadra, partindo sempre do marco 0 (zero). 

 

§7º A Unidade Imobiliária é a fração mínima passível de cadastramento 

individualizado, seja territorial ou predial, identificada no cadastro imobiliário por um 

número de inscrição. 

 

Unidade imobiliária territorial é aquela que não possui construções ou, estas 

estejam inacabadas, em ruínas, não tenham condições de habitabilidade ou tenham 

natureza temporária. 

 

Unidade imobiliária predial é a construção que comporte a instalação de 

residência ou de atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços que se 

caracterize pela separação física permanente e independência em relação a outras 

unidades no mesmo terreno (lote) ou no mesmo prédio. Considera-se imóvel predial, o 

edifício e/ou a construção permanentemente incorporado ao solo, de modo que não se 

possam retirar sem destruição, modificação, fratura ou dano. 

  

§8º O índice cadastral do imóvel poderá sofrer alteração em casos de divisão de 

quadra, desmembramento de terreno ou quando se constatar que o índice não indica a 

localização precisa do lote dentro de sua respectiva quadra. 

  

Art. 3º  No cadastro imobiliário irá conter todas as informações/características 

necessárias ao lançamento dos tributos municipais, composto pelos seguintes campos: 

 

 



 

I. Nome e CPF do contribuinte principal; 

II. Nome e CPF dos contribuintes coobrigados, caso existam; 

III. Endereço do imóvel; 

IV. Endereço de correspondência; 

V. Inscrição cadastral; 

VI. Área de terreno; 

VII. Área construída da unidade; 

VIII. Área construída total: 

IX. Situação do terreno; 

X. Pedologia do terreno; 

XI. Topografia do terreno; 

XII. Estado de conservação da edificação; 

XIII. Padrão da edificação; 

XIV. Uso da unidade; 

XV. Melhoramentos públicos; 

XVI. Não incidência 

XVII. Isenção; 

XVIII. Imunidade; 

XIX. Matrícula no CRI; 

XX. Frequência da coleta de resíduos sólidos; 

XXI. Zoneamento urbano; 

XXII. Espécie; 

XXIII. Área privativa e área comum (para condomínios edificados ou 

condomínio de lote) 

Art. 4º Os campos isenção e imunidade deverão sempre ser preenchidos 

negativamente, devendo ser reconhecido somente por decisão da Gerência da Receita 

Municipal ou da Supervisão de Tributos Imobiliários. 

  

Art. 5º A característica “situação do terreno” define a situação na quadra. 

Podendo ser: 

I. Meio de quadra 1 - estando no meio da quadra e com frente para um 

logradouro; 

II. Meio de quadra 2 - estando no meio da quadra e com frente para dois 

logradouros; 

III. Uma esquina- testada para dois logradouros; 

IV. Duas esquinas- testada para três logradouros; 

V. Três esquinas- testada para quatro logradouros; 

VI. Quatro esquinas - ocupa toda a quadra; 

VII. Vila - aglomerado de casas com acesso único ao logradouro; 

VIII. Encravado - quando não possui acesso direto para um logradouro; 

Art. 6º  A característica Pedologia define se o terreno é: 

I. Firme ou rochoso: solo bom para construção, considerando as condições 

aparentes; 



II. Alagável ou inundável – quando está próximo de córregos ou rios e/ou 

possui risco de inundação, terreno aparentemente instável com 

possibilidades de deslizamentos. 

Art. 7º  A característica topografia do terreno define visualmente se o terreno é 

plano ou está em aclive ou declive; 

  

Art. 8º  Para efeito desse decreto, a característica estado de conservação da 

edificação pode ser definida como:  

 

I. Ótimo: Novo ou não necessita de reparos; 

II. Bom: Requer alguns reparos simples. Não compromete a funcionalidade; 

III. Regular: Requer e necessita de reparos simples. Aparenta comprometer a 

funcionalidade dos componentes; 

IV. Ruim: Requer reparos simples e importantes; 

V. Péssimo: Necessita de reparos importantes. Risco a segurança da 

edificação. 

Art. 9º  Os padrões das edificações serão classificados pela predominância das 

seguintes características: 

 

I. Padrão residencial popular: Edificações com estrutura em alvenaria 

simples, esquadrias em madeira simples e/ou ferro simples ou pvc, pisos 

cerâmicos e/ou cimentados, revestimentos internos e externos com 

reboco e pintura a base de látex, cobertura em telhas de barro, 

fibrocimento ondulada ou PVC. 

 

II. Padrão residencial baixo: Edificações em alvenaria, revestidas interna e 

externamente com reboco fino e pintura à base de látex, cobertura de 

telhas de barro ou fibrocimento sobre estrutura de madeira, forro de laje 

pré-moldada revestida, madeira, estuque ou placas de gesso. Pisos de 

tacos simples na sala e dormitórios, de cacos de cerâmicas ou cerâmica 

vitrificada nos banheiros e cozinha; cimentados ou cacos cerâmica no 

quintal. A cozinha e o banheiro apresentam barras de azulejos brancas ou 

de cor. As esquadrias são de madeira,  ferro e/ou alumínio ou PVC. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas e de boa qualidade. 

Predominante utilização de acabamentos econômicos e simples. 
 

III. Padrão residencial médio: Edificações com revestimento interno 

acabado em massa corrida e pintura látex, azulejos decorados até a altura 

do teto ou revestimento de epóxi na cozinha, copa e banheiro. Fachadas 

podem ser tratadas com aplicação de revestimentos mais sofisticados, 

que não apenas o reboco fino e com pintura à base de látex. Piso da sala e 

dos dormitórios de tacos de madeira de primeira qualidade (madeira de 

lei), assoalhados, ou similares, pisos de ladrilhos cerâmicos, decorados 

ou não, placas de granito ou similar. Esquadrias de madeira, ferro e/ou 

alumínio, janelas com veneziana de madeira ou aluminínio, podendo 

conter grades de proteção. Cobertura de telhas de barro sobre estrutura de 

madeira, forro de laje, erguidas com estrutura mista (concreto/alvenaria). 



É predominante a utilização de materiais construtivos convencionais e 

pela aplicação de acabamento de boa qualidade, padronizados e 

fabricados em série. 
 

IV. Padrão residencial alto: Edificações com revestimento interno na copa, 

cozinha e banheiros em azulejos decorados até o teto, epóxi, látex sob 

massa corrida e/ou tecidos, e/ou papel decorado nos demais. Cobertura 

de telhas de barro ou equivalente sobre tesouras de madeira. Pisos de 

mármore ou epóxi, granito, ladrilhos cerâmicos de qualidade, tábuas de 

madeira de qualidade ou carpete de qualidade, banheiros com banheiras 

montadas “in loco” de mármore, epóxi, fibra de vidro ou similares, 

podendo ainda ter sauna. Aquecimento central, caixilhos de ferro, 

alumínio ou chapa decorada, vidros temperados. Áreas livres do terreno 

(quintal, jardim) tratados, com ajardinamento e pisos frios de qualidade. 

Escadas de mármore ou carpete, corrimão de ferro fundido ou madeira 

entalhada. Caracterizam-se pela natureza excepcionalmente nobre e 

diferenciada dos materiais empregados, personalizados para reforçar a 

intenção do projeto, geralmente especialmente desenhados e 

caracterizados por trabalhos especiais e com acessórios fabricados por 

encomenda. 
 

V. Padrão residencial luxo: Edificações em terrenos de grandes dimensões, 

preferencialmente isoladas, satisfazendo projeto arquitetônico exclusivo 

tanto na disposição e integração dos ambientes, amplos e bem 

planejados, com detalhes personalizados em materiais e acabamentos 

utilizados. Geralmente prevendo salas para quatro ambientes ou mais, 

lavabo, sala de almoço, copa cozinha, despensa, quatro sites ou mais, 

dependencias completas para empregados, garagem para quatro ou mais 

veículos, área livres planejadas atendendo projeto paisagístico especial, 

usualmente contendo área de lazer completa, tais como piscinas, 

vestiários, quadras de esportes, churrasqueira. Cobertura em lajes 

maciças com proteção térmica ou telhas de cerâmica ou ardósia, sobre 

estrutura de madeira. Fachadas com tratametos arquitetônicos especiais, 

definido pelo estilo do projeto de arquitetura. 
 

VI. Padrão comercial/serviço baixo: Caracterizam-se pela predominânica 

de utilização de itens construtivos básicos e acabamentos simples e 

econômicos, de qualidade inferior. Normalmente com poucas vagas de 

estacionamento ou sem vaga e vãos de pequenas dimensões 

revestimentos to externo. Fachadas com tratamento arquitetônico 

simples, normalmente pintadas a látex sobre emboço ou reboco, podendo 

ocorrer, na principal, aplicação de pastilhas, ladrilhos ou equivalentes e 

caixilhos comuns fabricados com material simples. Características: 

predominante a utilização de itens construtivos básicos e acabamentos 

simples e econômicos, de qualidade inferior. Eventualmente podem ter 

elevadores. 
 

VII. Padrão comercial médio: Caracterizam-se pela utilização de itens 

construtivos e acabamentos de qualidade, mas padronizados e fabricados 

em escala comercial. Projeto arquitetônico simples. Geralmente com 



número reduzido de vagas de estacionamento. Possuem vãos de 

dimensões médias; fachadas com aplicação de pastilhas, texturas ou 

equivalentes e caixilhos de ferro, de alumínio ou similar. Eventualmente 

podem ter elevadores. Caracterizam-se pela utilização de itens 

construtivos e acabamentos de qualidade, mas padronizados e fabricados 

em escala comercial. 
 

VIII. Padrão comercial alto: Caracterizam-se pela predominância de 

utilização de itens construtivos e acabamentos de boa 

qualidade. Edificações atendendo a projeto arquitetônico especial, 

prevendo alguma versatilidade na distribuição dos espaços internos das 

unidades dispostas em lajes de proporções média. Normalmente com 

duas ou mais vagas de estacionamento e, eventualmente, também para 

visitantes. Acabamento externo: Fachadas tratadas com material de 

qualidade, como alumínio, revestimento de cerâmica ou "fulget", massa 

texturizada, caixilhos amplos e executados por projeto específico, 

podendo, inclusive, se constituírem nas denominadas "cortinas de vidro". 

Características: É predominante a utilização de itens construtivos e 

acabamentos de boa qualidade. Eventualmente podem ter elevadores. 

 

IX. Padrão galpão popular e baixo: Projetados em vão de até 10 metros, 

podendo ou não ser totalmente fechados por alvenaria de elevação, com 

ou sem estrutura metálica ou de concreto, cobertura de telhas de barro, 

metálicas ou fibrocimento apoiadas sobre peças simples de madeira ou de 

concreto pré-moldado em pequenos vãos, sem forro; piso em concreto, 

em geral com revestimentos simples, paredes externas com ou sem 

revestimento, instalações sanitárias incompletas e simples. 

 

X. Padrão galpão médio e alto: Projetados para vãos, em geral, superiores 

a dez metros, utilizando-se de estruturas metálicas, concreto pré-moldado 

ou armado no local; Cobertura de telhas de barro, fibrocimento, metálica 

ou material equivalente envolvendo pé direito elevado, apoiada sobre 

estrutura de madeira, metalica ou de concreto pré-moldado, com ou sem 

forro, piso em concreto eventualmente estruturado, em geral com 

revesrimetos diversos, paredes externas com revestimentos, instalações 

sanitárias completas. 
 

Art. 10  A predominância de que trata o artigo anterior será determinada 

conforme quadro que se encontra no anexo II deste decreto, que será utilizado nos casos 

de contestação do padrão de construção. 

  

Art. 11  Uso da unidade se divide em: 

I. Residencial – unidade reservada à habitação de um núcleo familiar; 

II. Comercial, Serviços ou Indústria – unidade reservada à atividade 

econômica; 

III. Territorial – não edificados ou que possua edificação em ruínas ou 

construção inadequada para à utilização de qualquer natureza; 

IV. Garagem – área destinada a guarda de veículos. 

  



Art. 12  Para os efeitos deste decreto considera-se unidade autônoma a unidade 

de núcleo familiar, a unidade de atividade econômica ou institucional, distintas, em um 

mesmo imóvel. 

  

Art. 13  Quando uma unidade tiver mais de um uso e não for possível a 

individualização, será considerada uma única unidade, sendo o uso atribuído o de maior 

predominância da área utilizada. 

  

Art. 14  A frequência da coleta de resíduos é determinada pelo número de vezes 

que o caminhão da coleta de resíduos passa em cada logradouro, sendo de 

responsabilidade do Departamento de Limpeza Urbana informar anualmente à Gerência 

da Receita Municipal a relação da frequência. 

  

Art. 15  O zoneamento urbano é o definido pela legislação municipal, que 

subdivide as áreas urbanas em zonas. 

  

Art. 16  As residências serão classificadas quanto à espécie de acordo com as 

definições: 

 

I.    Casa: unidade residencial autônoma com formatos ou tamanhos 

distintos, composta de um, dois ou três pavimentos, podendo ser geminadas ou 

sobrepostas, vinculada a uma fração ideal de terreno e coisas comuns, sujeita às 

limitações da lei, constituída de dependências e instalações de uso privativo, assinalada 

por designação especial numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e 

discriminação. 

II.   Apartamento: unidade residencial autônoma vinculada a uma fração 

ideal de terreno e áreas comuns, sujeita às limitações da lei, constituída de dependências 

e instalações de uso privativo e uso comum com outras unidades, definidas por 

convenção de condomínio, registrado ou não, assinalada por designação especial 

numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e discriminação. O conjunto de 

apartamentos forma o prédio que é gerenciado por um síndico ou administrador a quem 

os moradores pagam um valor mensal ou anual. O representante é responsável pelas 

reformas, obras e demais despesas, além do pagamento de funcionários que trabalham 

no prédio fazendo a manutenção das áreas de uso comum. 

  

Art. 17  As características observadas na realização do cadastro serão as 

caracteristicas externas do imóvel. Caso o contribuinte solicite revisão de cadastro, os 

cadastradores realizarão vistoria no imóvel e analizarão características internas e 

externas minuciosamente para atribuir o padrão de acabamento no qual a edificação 

mais se adequa. 

  

Art. 18 Para efeitos deste decreto entende-se: 

 

I.   áreas de uso privativo: Áreas cobertas ou descobertas que definem 

o conjunto de dependências e instalações de uma unidade autônoma, cuja utilização é 

privativa dos respectivos titulares de direito subdivididas em áreas privativas 

principais e áreas privativas acessórias. 

II.  área privativa principal: Área da unidade autônoma de uso 

exclusivo, destinada à moradia, atividade ou uso principal da edificação, situada em 



determinado andar ou em dois ou mais andares interligados por acesso também 

privativo. 

III.  área privativa acessória: Área da unidade autônoma de uso 

exclusivo, situada fora dos limites físicos de sua área privativa principal, destinada a 

usos acessórios, tais como: depósitos, box de lavanderia e vagas de garagem. 

IV.  área de uso comum: Área coberta e descoberta situada nos 

diversos pavimentos da edificação e fora dos limites de uso privativo, que pode ser 

utilizada em   comum por todos ou por parte dos titulares de direito das unidades 

autônomas. 

V.  fração ideal: Fração expressa de forma decimal ou ordinária, que 

representa a parte ideal do terreno e coisas de uso comum atribuídas à unidade 

autônoma, sendo parte inseparável desta. 

  

Art. 19  Em caso de cadastro ou revisão de cadastro, os cadastradores realizarão 

no mínimo uma tentativa de vistoria no imóvel e três tentativas de contato telefônico ou 

por e-mail. Não conseguindo contato com o requerente e não sendo possível identificar 

o imóvel, o requerimento será indeferido. 

  

Art. 20 O cadastro Imobiliário é composto ainda pelo documento de 

posse/propriedade do imóvel, foto de sua fachada quando possível, levantamento 

topográfico ou croqui quando possível, os quais deverão ser digitalizados e arquivados 

digitalmente no boletim de cadastro imobiliário. 

  

Art. 21 Os Cadastradores da Receita Municipal devem, de ofício, efetuar a 

inclusão e alteração do Cadastro Imobiliário sempre que verificarem a existência de 

modificações não informadas pelos contribuintes. 

  

Parágrafo único – Da inclusão e modificação do cadastro, o contribuinte será 

notificado no lançamento dos tributos no exercício subseqüente através da guia de 

pagamento do imposto. 

  

Art. 22 Nos casos de posse, para realização do cadastro, o imóvel não edificado 

deve estar perfeitamente individualizado e cercado. 

  

Parágrafo Único – Nas áreas de posse precária e invasões, conforme mapa a ser 

publicado em decreto próprio, no prazo de 90 (noventa) dias, não ocorrerá cadastro 

imobiliário. 

  

Art. 23 A certidão da matrícula do imóvel, expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, somente pode ser considerada para alteração da área do terreno e área 

construída se contiver a descrição precisa do imóvel, com pontos de coordenadas 

georreferenciadas principalmente para lotes acima de 2.000 m². 

  

§1º Para fins de revisão de área prevalecerá sobre a descrição do imóvel na 

matrícula a situação fática observada in loco ou comprovada através de levantamento 

topográfico elaborado dentro das normas técnicas. 

  

§2º  A certidão de matrícula apresentada deverá ser emitida com 90 (noventa) 

dias. 

  



Art. 24 A cada imóvel cadastrado corresponderá um titular, permitindo-se a 

existência de corresponsáveis, que terá a mesma responsabilidade que contribuinte 

titular para fins de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos – TCR. 

  

Art. 25 Os documentos apresentados para protocolização de requerimentos não 

sendo original poderá se exigir cópia autenticada. 

  

Art. 26 Todos os requerimentos previstos neste decreto deverão ser firmados 

pelo titular do imóvel ou por procurador e instruídos com a seguinte documentação 

básica: 

I.   Contribuinte pessoa física: 

a) Cópia da CI e CPF do proprietário; 

b) Procuração do contribuinte para terceiro, se for o caso, instruído de cópia de 

CI e CPF do procurador. 

  

II.  Contribuinte pessoa jurídica: 

a)   Cópia do cartão CNPJ; 

b)  Cópia do Contrato Social e Alterações Contratuais, Estatuto e Ata de 

Assembléia registrados no órgão competente que comprove o responsável pela empresa; 

c)   Cópia da CI e CPF do representante legal; 

d)  Procuração do contribuinte para terceiro, se for o caso, instruído de cópia de 

CI e CPF do procurador. 

  

Art. 27  Não serão cadastrados: 

 

I - Imóveis com indícios de invasão ou ocupação irregular recente sem justo 

título, devendo o servidor responsável por atender o requerimento informar ao 

Departamento de Fiscalização e Posturas para aplicação das medidas cabíveis, no 

mesmo prazo de atendimento do requerimento; 

 

II- Imóveis localizados em áreas de preservação permanente sem registro, áreas 

verdes ou destinadas a equipamentos públicos, em logradouros públicos, bem como 

dentro da faixa dos leitos de rios e córregos, conforme legislação vigente; 

  

Parágrafo Único – Os casos omissos e de difícil definição serão decididos pela 

Gerencia da Receita Municipal, juntamente com a Supervisão de Tributos Imobiliários. 

  

CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS DE INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO DE 

DADOS CADASTRAIS 
  

Seção I - Da inclusão no cadastro imobiliário 
  

Art. 28  A inclusão de imóvel no cadastro imobiliário municipal ocorrerá 

mediante requerimento do interessado, por meio de processo de parcelamento do solo 

aprovado pela Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano 

(SMPDU), de ofício ou através de recadastramento realizado pela Gerência da Receita 

Municipal. 

  



§1º. O requerimento do interessado para inclusão de imóvel deverá vir 

acompanhada de: 

 

I. Identificação do imóvel através de levantamento planimétrico ou croqui da 

área, podendo este ser feito à mão pelo requerente, desde de que a área do terreno seja 

menor que 1.000m²; 

 

II. documentação comprobatória da posse ou da propriedade do imóvel, através 

de um dos seguintes documentos: 

 

a)   matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis; 

b)  compromisso particular de compra e venda ou permuta: contrato particular de 

promessa de compra e venda ou permuta, com assinatura reconhecida em serviço 

notarial ou pelo servidor efetivo da prefeitura; 

c)  termo de doação; 

d) escritura pública de compra e venda, permuta, instituição de direito real, 

doação ou dação em pagamento; 

e)  formal de partilha em processo judicial de inventário; 

f)  sentença em ação de usucapião, ou outras sentenças; 

g)  cópia de decreto de legitimação de posse ou título de legitimação de posse; 

  

§2º É facultado à administração tributária o arbitramento das características ou 

medidas da base do cadastro, quando ocorrer insuficiência ou sonegação de elementos 

necessários ao lançamento, desde que não tenha caráter punitivo. 

  

§3º O cadastro imobiliário efetuado de ofício, ou decorrente de arbitramento, só 

poderá ser revisto em face da superveniência de prova irrecusável que modifique a base 

de cálculo utilizada, ou quando ocorrer erro na sua fixação. 

  

§4º Em casos de posse ou obscuridade na descrição do imóvel na matrícula, para 

áreas superiores 1.000 m², deve ser apresentado o levantamento planimétrico, assinado 

por profissional habilitado que contenha as coordenadas georeferenciadas. 

  

§5º Imóveis divididos pela linha que define o perímetro urbano serão 

cadastrados parcialmente, ou seja, a área a ser cadastrada será aquela equivalente a área 

de terreno que estiver dentro do perímetro urbano, excluindo assim a área de terreno que 

estiver fora do perímetro urbano. 

  
Art. 29  Em todos os casos de requerimento de atualização de cadastro é 

obrigatório a apresentação da guia do IPTU ou documento oficial que contenha a 

inscrição ou indicação precisa da inscrição cadastral. 

  

Seção II - Da Titularidade dos Imóveis 

  
Art. 30  Serão inscritos como titulares dos imóveis o seu proprietário ou o titular 

de seu domínio útil. 

 

§1º A critério da Administração Fazendária, poderão ser inscritos como titulares 

dos imóveis: 

 



I.  o promissário comprador; 

II. o detentor de direito real; 

III. o possuidor, observado análise de documentos apresentados. 

  

§2º Havendo pluralidade de titulares, um deles será expressamente identificado 

como titular principal e os demais serão obrigatoriamente identificados e cadastrados 

como coobrigados, quer sejam coproprietários, quer sejam possuidores na seguinte 

ordem: 

 

    I.  O requerente em comum acordo com os demais proprietários ou possuidores 

expressamente documentado; 

II. O proprietário ou possuidor que tiver a maior fração do imóvel comprovado 

em documento; 

III. Aquele que foi o inventariante caso seja um dos herdeiros; 

IV. O coproprietário ou copossuidor com idade mais avançada; 

  

§3º  Os responsáveis legais, os curadores, os tutores e os usufrutuários serão 

inseridos como corresponsáveis. 

  

§4º  Não será inscrito como titular do imóvel o locatário. 

  

Art. 31  A alteração de titularidade de imóveis será efetuada mediante 

requerimento expresso do interessado acompanhado dos documentos indicados, nos 

seguintes casos: 

 

I - compra e venda, permuta, usucapião, instituição de direito real, doação ou 

dação em pagamento: 

a)  escritura pública, ou; 

b)  matrícula imobiliária, ou; 

c)  contrato de compra e venda, ou; 

d) contrato de permuta; 

e)   termo de doação; 

f)   Mandado judicial de usucapião. 

 

III - Sucessão hereditária: 

a)       formal de partilha, ou; 

b)      determinação judicial autorizando a transferência do imóvel,ou; 

c)       certidão de óbito com documentos de herdeiros para imóveis não 

regularizados. 

 

IV - transmissão decorrente de processo judicial: 

a) decisão proferida pelo juízo competente, se necessário acompanhada da inicial 

da ação; 

 

V - ato de composição ou alteração de capital social e patrimônio de pessoas 

jurídicas e fundações: 

 

a)   matrícula imobiliária contendo o registro da alteração patrimonial; 

 

VI – legitimação de posse: 



a)  cópia de decreto de legitimação de posse, ou; 

b)  título de legitimação de posse; 

  

§1° A titularidade poderá ser alterada, de ofício, quando houver elementos que 

comprovem a posse do imóvel, atestada pela Administração Tributária, seja em 

diligência fiscal, seja no caso de não ter sido possível a apresentação de algum dos 

documentos citados para transferência, havendo, contudo, fortes indícios de que o 

interessado na alteração cadastral é o possuidor do imóvel ou em razão de quitação de 

lançamento de Imposto sobre Transmissão de Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos - 

ITBI. 

  

§2° Sempre que o documento de propriedade e ou de posse apresentado pelo 

interessado na alteração de titularidade ou de qualquer dado cadastral não guardar 

correspondência com o titular inscrito no cadastro imobiliário tributário municipal, 

deverá ser apresentado um dos seguintes documentos: 

 

I - matrícula imobiliária e registros anteriores; 

II - seqüência de contratos particulares de promessa de compra e venda desde o 

titular lançado no cadastro imobiliário tributário municipal até o atual promissário 

comprador. 

  

§3º Estando o imóvel cadastrado em nome de pessoa falecida, havendo 

inventário em trâmite, deverá o cadastro ser alterado, para que passem a constar na 

qualidade de titular principal o espólio, e na qualidade de corresponsáveis os herdeiros. 

  

§4º Estando o imóvel cadastrado em nome de pessoa falecida, se não for 

localizado inventário ou registro de imóvel, deverá o cadastro ser alterado para que 

passe a constar como titular principal o possuidor sendo ele herdeiro e como 

corresponsáveis os demais herdeiros caso exista, a ser identificado através de 

recadastramento. 

  

§5º No caso do parágrafo anterior, havendo litígio ou conflito de interesses, 

deverá permanecer em nome do espólio e os herdeiros deverão ser inscritos como 

corresponsáveis. 

  

Art. 33 Não haverá transferência de titularidade de imóveis nos seguintes casos: 

 

I - Houver processo judicial em que se discute a propriedade ou posse do 

imóvel; 

II – Existindo registro de cartório, sem a quitação do ITBI, entretanto todos os 

titulares ou adquirentes descritos no art. 146 da Lei 106/94 poderão ser inseridos como 

corresponsáveis. 

III – quando o imóvel tiver execução judicial ou protesto; (acrescentar: salvo se 

restar comprovado equívoco na identificação do sujeito passivo?) 

  

Art. 34 Não serão aceitas cópias ilegíveis, incompletas, danificadas ou 

portadoras de qualquer vício ou defeito que impeça a leitura ou ponha em dúvida a 

verossimilhança das informações de quaisquer documentos apresentados para 

procedimentos previstos neste Decreto. 

  



Parágrafo único - Todas as declarações necessárias ao cumprimento deste 

Decreto ou previstas em normas complementares deverão ser firmadas pelo titular do 

imóvel ou por representante formalmente autorizado. 

  

Art. 35  Imóveis não construídos que não for possível identificar o proprietário 

ou possuidor deverão ter como titular o Município de Ouro Preto. 

  

  

Seção III - Da Alteração de Área de Construção 
 

Art. 36 A alteração de área de construção de imóveis edificados será instruída 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

I – Projeto Arquitetônico completo, ou, caso não exista, declaração na qual o 

titular do imóvel informe a área efetivamente construída e, se possível, anexe desenho 

ilustrativo de sua distribuição – croqui. 

 

II – Se tratando de condomínio edilício: Convenção de condomínio, registrada 

em Serviço de Registro de Imóveis. 

  

Parágrafo único. Tratando-se de construção regular aprovada pela Secretaria 

Municipal de Patrimônio e Cultura (SMPC), ou por qualquer órgão que venha substituí-

la, deverá ser apresentado: 

 

I – Projeto Arquitetônico completo aprovado; 

 

II - Habite-se, ou, caso não exista, Alvará de Construção; 

  

  

Seção IV - Da Alteração de Área de Terreno 
  

Art. 37 A alteração de área de terreno será instruída mediante a apresentação de 

levantamento planimétrico do imóvel ou croqui com a descrição das dimensões e 

localização do terreno. 

  
Parágrafo Único: Em caso de terreno com área superior a 1.000m², ou à critério 

da Administração Tributária, deverá ser apresentado levantamento 

planimetrico assinado por profissional habilitado e elaborado com base no sistema de 

coordenadas georeferenciadas. 

  

  

Seção V - Do Cancelamento de Inscrição Cadastral 
  

Art. 38  São motivos para cancelamento da inscrição imobiliária de um imóvel e 

os documentos que devem ser apresentados: 

 

I - estar localizado integralmente fora dos limites do Município de Ouro Preto; 



a) apresentar Certidão de Localização emitida pela Secretaria Municipal de 

Patrimônio e Desenvolvimento Urbano (SMPDU) ou por qualquer órgão que 

venha substituí-la; 

II - estar em duplicidade com outro imóvel: 

 

a) Serão exigidas as guias de IPTU correspondentes aos índices referentes ao 

mesmo imóvel ou a indicação precisa dos índices cadastrais; 

b) requerimento justificando os motivos da solicitação. 

 

III – estar localizado integralmente fora do perímetro urbano ou de expansão 

urbana: 

 

a) apresentar Certidão de Localização emitida pela Secretaria Municipal de 

Patrimônio e Desenvolvimento Urbano (SMPDU) ou por qualquer órgão que venha 

substituí-la; 

b) declaração justificando os motivos da solicitação. 

 

IV- unificação de índice cadastral: 

 

a)   requerimento justificando os motivos da solicitação. 

 

VI - decisão judicial; 

a) cópia atualizada da decisão judicial na qual se encontra a ordem judicial 

invocada; 

Parágrafo único: para unificação do índice cadastral é necessário a quitação de 

todos os débitos referentes aos imóveis, caso existam. 

  
  

Seção VI - Do Desdobramento ou Desmembramento de Inscrição 

cadastral 
  

Art. 39 Para efeitos desse decreto entende-se como desdobramento a subdivisão 

de um lote e como desmembramento a subdivisão de uma gleba em lotes. 

  

Art. 40  Para desdobramento de inscrição cadastral de um imóvel em unidades 

autônomas, por meio de rateamento de frações ideais, são necessários os seguintes 

documentos: 

I - requerimento informando o tipo de utilização e a área de construção ocupada 

por cada tipo de uso; 

II - projeto arquitetônico da edificação, se existir, ou croqui. 

  

Parágrafo único. Tratando-se de construção regular aprovada pela Secretaria 

Municipal de Patrimônio e Cultura (SMPC) ou por qualquer órgão que venha substituí-

la, deverá ser apresentado: 

I. Projeto Arquitetônico completo aprovado; 

II.Habite-se, ou, caso não exista, Alvará de Construção; 



III. Convenção de condomínio, registrada em Serviço de Registro de 

Imóveis, emitida em com até 90 (noventa) dias, para os casos de 

condomínio edilício. 

Art. 41  Para desdobramento de inscrição cadastral em condomínio de lotes, de 

imóvel registrado, deverá ser apresentado o parcelamento do solo através de 

levantamento topográfico ou croqui da área. 

  

Art. 42 A área comum do imóvel, seja ele edificado ou não, seja condomínio ou 

não, será fracionada em partes iguais e acrescida à área privativa. 

  

Art. 43  Para desmembramento de gleba ou loteamento: 

 

I. Tratando-se de gleba registrada no Cartório de Registro de Imóveis deverá vir 

acompanhada de identificação dos lotes através de levantamento topográfico, 

parcelamento do solo aprovado pela Secretaria Municipal de Patrimônio e 

Desenvolvimento Urbano (SMPDU) ou por qualquer órgão que venha substituí-la e 

matrículas individualizadas, caso exista; 

 

II. Tratando-se de gleba não registrada no Cartório de Registro de Imóveis 

deverá vir acompanhada de identificação dos lotes através de levantamento topográfico 

ou croqui da área; 

  

Parágrafo único: Para efeitos desse decreto entende-se como gleba terreno que 

não foi objeto de parcelamento. 

  

  

Seção VII - Da Alteração de Endereço de Imóvel 
  

Art. 44  Para alteração do logradouro deverá ser apresentada a lei de 

denominação do logradouro público, caso exista, e/ou, comprovante de residência. 

  

Art. 45  Para alteração da numeração deverá ser apresentada a certidão de 

numeração fornecida pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, comprovante de 

residência ou declaração firmada pelo contribuinte; 

  

  

Seção VIII - Da Alteração de Endereço de correspondência 

  
Art. 46  Para alteração de endereço de correspondência será exigido o 

comprovante de endereço atualizado, com 30 (trinta) dias de emissão. 

  
  

Seção IX - Do Pedido de Lançamento Predial 
  

Art. 47  O pedido de lançamento predial está condicionado à apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

I - no caso de edificação aprovada Secretaria Municipal de Patrimônio e 

Desenvolvimento Urbano (SMPDU) ou por qualquer órgão que venha substituí-la: 



a) Projeto Arquitetônico completo; 

b) Habite-se ou, caso não exista, Alvará de Construção; 

  

II - no caso de edificação não aprovada ou não regularizada: 

 

a) Requerimento declarando a área efetivamente construída e desenho ilustrativo 

de sua distribuição – croqui, se possível. 

  

 Seção X - Da Alteração da Utilização do Imóvel 

  

Art. 48  Para alteração da Utilização do Imóvel será exigido requerimento 

declarando a efetiva utilização do imóvel ou apresentação de documentos que 

comprovem o alegado. 

  

Parágrafo único: Poderá ser apresentado como documentação probatória o 

Cartão CNPJ ou comprovante de inscrição municipal ou de baixa de inscrição 

municipal. 

  

  

Seção XI - Da Alteração dos Fatores de Correção da Planta Genérica de Valores 
  

Art. 49  Para alteração do Fator Situação do Terreno será exigido requerimento 

declarando a efetiva posição do lote na quadra. 

  

Art. 50  Para alteração do Fator Pedologia será exigido requerimento declarando 

o percentual aproximado da superfície que caracteriza o lote como pantanoso ou 

alagado ou, quando entender inundável, mencionar a freqüência do fato. 

  

Art. 51  Para alteração do Fator Topografia será exigido requerimento 

declarando qual a topografia do imóvel. 

  

Parágrafo único - Caso seja indeferido o pedido de alteração, o titular poderá 

renová-lo, anexando laudo técnico firmado por profissional habilitado comprovando o 

desnível na forma prevista na legislação. 

  

Art. 52  Para alteração do Fator Conservação da Edificação deverá ser 

apresentado requerimento declarando o estado de conservação do imóvel, se possível 

apresentar relatório fotográfico ou vídeo do imóvel. 

  

Art. 53 Para alteração do Padrão da Edificação deverá ser apresentado 

requerimento declarando as divergências entre as características construtivas lançadas 

no cadastro imobiliário e as de fato existentes no imóvel, indicando qual o padrão 

predominante na edificação, ou laudo técnico elaborado por profissional habilitado. 

  

Art. 54  Para alteração do Fator Corretivo de Comercialização será exigido 

requerimento declarando precisamente a caracterização do imóvel. 

  

  

  



CAPÍTULO III 

DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – TCR 

  
  

Art. 55  Para a alteração do lançamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos 

Urbanos - TCR será exigida a declaração emitida pela Superintendência de Limpeza 

Urbana (SLU) na qual informará a frequência do serviço de coleta ou a sua inexistência 

no logradouro do imóvel. 

   

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

  

Art. 56  Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer da análise do 

requerimento, caso a Administração Tributária entenda ser necessário para o 

atendimento da solicitação feita pelo requerente. 

  

Art. 57  O Cadastro Imobiliário poderá ser atualizado permanentemente, de 

oficio, sempre que se verificar qualquer alteração decorrente de transmissão a qualquer 

título, parcelamento, desdobramento, fusão, demarcação, divisão, ampliação ou, ainda, 

medição judicial definitiva, bem como de edificação, reconstrução, reforma, demolição 

ou outra iniciativa ou providência que modifique a situação anterior do imóvel. 

  

Parágrafo Único: O contribuinte fica obrigado a informar à administração 

tributária qualquer alteração no imóvel, capaz de gerar, modificar ou extinguir 

obrigação tributária, no prazo de 30 (trinta) dias da realização da mesma. 

  

Art. 58  O Cadastro Imobiliário poderá ser atualizado por geoprocessamento ou 

por qualquer outra tecnologia que permita à administração tributária obter informações 

sobre os imóveis urbanos. 

  

Art. 59 Os casos omissos serão dirimidos pela Gerência da Receita Municipal 

juntamente com a Supervisão de Tributos Imobiliários. 

  

Art. 60 Fica revogado o Decreto 2.790/2011.  

  

Art. 61  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 30 de dezembro de 2020, trezentos e 

nove anos da Instalação da Câmara Municipal e  quarenta anos do Tombamento. 

  

  

Júlio Ernesto de Grammont Machado de Araújo 

Prefeito de Ouro Preto 

 

 

 

 
 



 
ANEXO I 

Setores (§2º, Art. 2º) 
  

Distrito Setor Composição 

Sede - 01 01 Centro, Pilar, Rosário, Vila São José, Barra; 

Sede - 01 02 Barra, Novo Horizonte, Jardim Itacolomy, N. S. do Carmo, 

Moro do Cruzeiro, Vila Itacolomy, Vila Aparecida, Vila dos 

Engenheiros, Vila dos Operários, Saramenha e Lagoa; 

Sede - 01 03 Cabeças, São Cristóvão, Passa Dez, Água Limpa, Vila Pereira, 

N. S de Lourdes, Jardim Alvorada 

Sede - 01 04 Morro São Sebastião, Antônio Dias; 

Sede - 01 05 Santa Cruz, Taquaral, Morro Santana, Morro da Queimada, 

Piedade, Morro São João, Padre Faria, Alto da Cruz; 

Cachoeira do Campo - 02 01 Todo o lado direito - tendo como ponto de referência a BR356 

(sentido Ouro Preto – Belo Horizonte) 

Cachoeira do Campo - 02 02 Todo o lado esquerdo - tendo como ponto de referência a BR356 

(sentido Ouro Preto – Belo Horizonte) 

Amarantina - 03 01 Centro, Riacho e Condomínio Paragem do Tripuí 

Amarantina - 03 02 Maracujá 

Antônio Pereira - 04   Todo o distrito 

Chapada - 05   Todo o distrito 

Engenheiro Correia - 06   Todo o distrito 

Glaura - 07   Todo o distrito 

Lavras Novas - 08   Todo o distrito 

Miguel Burnier - 09   Todo o distrito 

Rodrigo Silva - 10   Todo o distrito 

Santo Antônio do Salto - 11   Todo o distrito 

Santa Rita - 12   Todo o distrito 

São Bartolomeu -13   Todo o distrito 

Santo Antônio do Leite - 14   Todo o distrito 

Coelhos - 15   Todo o distrito 

Serra do Siqueira - 16   Todo o distrito 

Bocaina - 17   Todo o distrito 

  

 
 

 

 
 

 



ANEXO II 
Quadro de Predominância – Padrão Construtivo 

RESIDENCIAL OU COMERCIAL/ SERVIÇOS 
       

    

Conceito 
Fachadas/ Esquadrias Ambientes da Unidade Circulação Predial 

Cobertura Edifício Áreas Livres 
Fachadas Esquadrias Pisos Paredes Forro Pisos Paredes 

Popular reboco, cal, 
pintura 

madeira semi 

oca, ferro, 

PVC 

Cimentado
, cerâmica 

reboco, 
pintura sem forro cimentado reboco, 

pintura 

telha 

cerâmica, 
fibrocimento

, PVC 

__________ 

sem 
acabamentos, 

acabamentos  eco

nômicos e 
simples 

Baixo 

reboco, 
pintura 

sobre 

reboco 

madeira semi 

oca, ferro, 
PVC, vidros 

cerâmica, 

madeira 

pintura, 

cerâmicas 
(inf.) 

madeira, 

laje, PVC cerâmicas 
pintura, 

cerâmic
as (inf.) 

telha de 

barro, 

cimento, 
Fibrociment

o, PVC 

4 unidades por 

andar, sem 

elevador, com 
uma vaga de 

garagem. 

acabamentos 

econômicos e 

simples, salão de 
festas, área de 

lazer 

Médio 
pintura, 
textura, 

cerâmica 

Madeira 

compensada 
lisa, caixilhos 

de ferro, 

madeira ou 
alumínio, 

vidro 

temperado 

madeira, 

cerâmica 

decoradas 
ou não, 

placas de 

granito ou 
similar 

pintura, 
textura, 

cerâmica 

madeira, 

laje, gesso cerâmicas 

pintura, 

textura, 

cerâmic
a 

telha 
cerâmica, 

cimento, 

4 unidades por 

andar, com ou 

sem elevador 
(social e 

serviço), com 

uma vaga de 
garagem 

pode ou não 

conter salão de 
festas, quadra de 

esportes, piscina, 

jardins 

Alto 

pintura, 

textura, 
pastilhas, 

granito 

Madeira 

maciça, 

alumínio, 
vidros 

temperados, 

PVC 

tábua 

corrida, 
granitos, 

mármore, 

epoxi, 
porcelanat

os 

pintura, 

textura, 

tecidos, 
fórmica, 

pastilhas, 

mármore, 
granito, 

porcelanat

o 

madeira, 
laje, gesso 

granitos, 
mármores 

pintura, 

textura, 
pastilhas

, 

mármor
e, 

granito 

telha 

cerâmica, 

cimento, 

geralmente 2 
unidades por 

andar, com 

elevador 
(social e 

serviço), duas 

ou mais vagas 
de garagem. 

sauna, piscina, 
espaços gourmet, 

jardins, 

aquecimento 
central 

Luxo 

pintura, 

textura, 
pastilhas, 

granito, 

arquitetura 
refinada 

Madeira 

maciça, 

alumínio, 
vidro 

temperado 

tábua 
corrida, 

granitos, 

mármore, 
epoxi, 

porcelanat

os 

pintura, 

textura, 
tecidos, 

fórmica, 

pastilhas, 
mármore, 

granito, 

porcelanat
o 

madeira, 

laje, gesso 
granitos, 

mármores 

pintura, 
textura, 

pastilhas

, granito 

telha 

cerâmica, 
cimento, 

geralmente 1 

unidade por 
andar, podendo 

ser duplex, 

com elevador 
(social e 

serviço), 

circulação 
independente,  

duas ou mais 

vagas de 
garagem. 

sauna, piscina, 
espaços gourmet, 

tratamento 

pasagistico 
especial, 

aquecimento 

central 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II (continuação) 
Quadro de Predominância – Padrão Construtivo 

GALPÃO   
COBERTURA 

Conceito Fachadas Esquadrias Pisos Paredes Cobertura Forro Fachadas/ 

Paredes Forro Pisos Cobertura 

Popular 
pintura a 

látex ou sem 

revestimento 

madeira, 

alumínio 

e/ou ferro 

simples de 

baixa 

qualidade 

concreto 

rústico, 

podendo 

ter 

cerêmica 

nos 

banheiros 

alvenaria 

com ou 

sem 

estrutura 

metálica 

ou 

concreto 

metálica, 

fibrocimento sem 
sem 

fechament

os laterais 
sem concreto 

telhas de barro ou fibrocimento 

apoiada sobre peças simples em 

pequenos vãos, podendo utilizar 

muros de apoios 

Baixo 
pintura a 

látex ou sem 

revestimento 

madeira, 

ferro ou de 

alumínio 

concreto 

estrutura

do, 

podendo 

ter 

revestime

nto 

cerâmico 

comum 

ou caco 

de 

cerâmica 

pintura, 

podendo 

apresentar 

barras 

impermeá

veis nos 

banheiros 

e material 

cerâmico 

telhas de 

barro ou 

fibrocimento 
sim 

sem 

fechament

os laterais 
sem concreto 

telhas de barro ou fibrocimento 

apoiada sobre peças simples em 

pequenos vãos, podendo utilizar 

muros de apoios 

Médio 

pintura a 
látex com 

revestimento 

cerâmico ou 
outros 

materiais 

madeira, 
ferro ou de 

alumínio 

concreto 
estrutura

do, 

cerâmica, 
vinílico 

ou outros 

pintura, 

barras 

impermeá
veis nos 

banheiros 

e material 
cerâmico 

metálica, 

estrutura 
pré-modada 

de concreto 

protendido 

com 
ou 

sem 

sem 
fechament

os laterais 

com 
ou 

sem 

concreto 

eventual

mente 
estrutura

do, 

podendo 
ter 

revestim

entos 
diversos 

telhas de barro ou fibrocimento, 

metálica ou material 

equivqlente,  apoiada sobre 
peças de madeira, metálica ou 

concreto, com vãos médios, 

podendo utilizar apoio de muros 
ou paredes de edificações 

Alto 

pintura 

látex, 

painéis de 
vidro, 

cerâmica ou 

outros 
materiais 

madeira, 
ferro ou de 

alumínio 

concreto 
estrutura

do, 

cerâmica, 
vinílico 

ou outros 

pintura c/ 
tinta 

especial, 

resina, 
acrílica ou 

aparente 

metálica, 

estrutura 
pré-modada 

de concreto 

protendido 

com 
ou 

sem 

sem 
fechament

os laterais 

com 
ou 

sem 

concreto 

eventual

mente 
estrutura

do, 

podendo 
ter 

revestim

entos 
diversos 

metálica, fibrocimento ou 

equivalente, apoiada em peças 
de estruturas metálicas em 

grandes vãos, pé direitos 

elevados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO III 

Requerimento de Cadastro de Imóvel 
  

Dados do requerente 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: 

Logradouro: Nº: Complemento: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Tel: E-mail: 

  
Solicita a inclusão do imóvel abaixo no cadastro imobiliário municipal: 
  

Dados do imóvel 

Logradouro: Nº: Complemento: 

Bairro: Distrito: 

Área de terreno: Área construída: 

Trata-se de imóvel Registrado no Cartório de Imóveis?  Sim               Não 

  
  
Referência de 
localização:__________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  

Ouro Preto, _____ de ___________ de _____. 
  
  

_______________________ 
Assinatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 
Requerimento de Revisão de Cadastro de Imóvel 

  

Dados do requerente 

Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: 

Logradouro: Nº: Complemento: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Tel: E-mail: 

  
Inscrição 
cadastral:_______________________________________________ 
  

Trata-se de imóvel Registrado no Cartório de Imóveis?  Sim               Não 

  
Solicita a revisão do cadastro imobiliário no seguinte aspecto: 
  

(  ) titularidade do imóvel (  ) valor venal 

(  ) área de construção (  ) utilização do imóvel 

(  ) área de terreno (  ) fator de situação do terreno 

(  ) cancelamento de inscrição cadastral (  ) fator pedologia 

(  ) desdobramento de gleba (  ) fator topografia 

(  ) desdobramento em unidades autônomas (  ) fator conservação da edificação 

(  ) endereço do imóvel (  ) padrão da edificação 

(  ) endereço de correspondência (  ) fator corretivo de comercialização 

(  ) lançamento predial (  ) frequência da de coleta de resíduos 

  
Informações adicionais: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  

Ouro Preto, _____ de ___________ de _____. 
  
  

_______________________ 
Assinatura 

 


