
LEI N°106/94 

 

 

Institui o Código Tributário do Município 
de Ouro Preto e contém outras 
providências. 

 

O Povo do Município de Ouro Preto, por seus representantes na Câmara Municipal 
decreta, e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

(...) 

 

 

TÍTULO VI 
 

 (...) 
 

 

CAPÍTULO II 
 

DAS ISENÇÕES 
 

Art. 148.  Ficam isentas do imposto as aquisições de imóveis vinculados a programas 

habitacionais de caráter popular, destinados à moradia de famílias de baixa renda, que 

tenham a participação ou assistência de entidades ou órgãos criados ou mantidos pelo 

Poder Público. 

 

Art. 149.  A aquisição de moradia realizada por ex-combatentes, suas viúvas que não 

contraírem novas núpcias e seus filhos menores ou incapazes quando o valor ultrapassar 

o limite de 500 (quinhentas) UPM, observando-se que o recolhimento da isenção cabe à 

autoridade fazendária da situação do imóvel,à vista de requerimento instruído com:  

 

a) prova de condição de ex-combatente ou documento que prove ser o interessado filho 

ou viúva de ex-combatentes; 

b) declaração do interessado de que não possui outro imóvel; 

c) avaliação fiscal do imóvel. 

 

 

DA BASE DE CÁLCULO 
 

 

Art. 150. A base de cálculo do imposto é o valor dos bens ou direitos transmitidos ou 

cedidos, no momento da transmissão ou cessão. 

 

§ 1º  O valor será determinado pela administração  tributária, através de avaliação com 



base  nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário ou o valor declarado pelo 

sujeito passivo, se este for maior. 

 

§ 2º  Não concordando com o valor estimado, poderá o contribuinte requerer a avaliação 

administrativa instruindo o pedido com documentação que fundamente sua 

discordância. 

 

§ 3º O  valor estabelecido na forma do parágrafo primeiro, prevalecerá pelo prazo de 

60(sessenta) dias, findo o qual, sem o pagamento do imposto , ficará sem efeito 

o  lançamento ou avaliação. 

 

§ 4º O sujeito passivo fica obrigado a apresentar ao órgão fazendário declaração acerca 

dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, na forma e prazo regulamentares. 

 

§ 5º Na avaliação serão considerados, dentre outros, os seguintes elementos, quanto ao 

imóvel: 

 

I.  zoneamento urbano; 

II. características da região; 

III. características do terreno; 

IV. características da construção; 

V. valores aferidos no mercado imobiliário; 

VI. outros dados informativos tecnicamente conhecidos. 

 

Art. 151. Nos casos a seguir especificados a base de cálculo será: 

 

I. na arrematação ou leilão, o preço pago; 

II. na na adjudicação, o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa; 

III. nas doações em pagamento, o valor dos bens imóveis dados para solver os 

débitos; 

IV. nas permutas, o valor de cada imóvel ou direito permutado; 

V. na transmissão do domínio útil 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel; 

VI. na transmissão do domínio direto, 2/3 ( dois terços) do valor venal do imóvel; 

VII. na instituição ou venda do direito real do usufruto, uso ou habitação, inclusive a 

transferência onerosa ao nu-proprietário, 1/3 (um terço) do valor venal do 

imóvel; 

VIII. na transmissão da nua propriedade, 2/3 do valor venal do imóvel; 

IX. na instituição de fideicomisso o valor venal do imóvel; 

X. na promessa de compra e venda e na cessão de direitos, o valor venal do imóvel; 

XI. em qualquer outra transmissão ou cessão de imóvel ou de direito real, não 

especificados nos incisos anteriores, o valor venal do bem; 

XII. nas tornas ou reposições verificadas em partilhas ou divisões, o valor da parte 

excedente da meação ou quinhão, ou parte ideal consistente em imóveis. 

  

Parágrafo único. Para efeito deste artigo considera-se o valor do bem ou direito o da 

época da avaliação judicial ou administrativa. 
 

(...) 
 


