
Ouro Preto, 06 de Julho de 2017 - Publicação Nº 1766 

 

 

 

 

PORTARIA SMF Nº 10 DE 26 DE JUNHO DE 2017 – SECRETARIA DA 

FAZENDA 
  

 

Estabelece prazos para a Gerência 

da Receita Municipal. 

 

O Secretário Municipal da Fazenda, no exercício de seu cargo e no uso de suas 

atribuições legais, em especial a que lhe é conferida pelo art. 97. §2º, III, da Lei 

Orgânica Municipal, 

  RESOLVE: 

 

Art. 1º. O prazo padrão para emissão de Documento de Arrecadação Municipal/DAM e 

demais documentos, incluindo a Renovação de Alvará para as atividades que não 

necessitam da emissão do Alvará Sanitário, no âmbito da Gerência da Receita 

Municipal, é de 15 (quinze) dias úteis. (Redação dada pela Portaria SMF nº. 007/2019) 
 

 Art. 2º. Excetuam-se ao prazo estabelecido no artigo anterior as seguintes hipóteses: 

 

I – Consulta tributária: 30 (trinta) dias; 

II – Revisão de Cadastro Imobiliário: 30 (trinta) dias úteis; 

III - Inscrição municipal dos contribuintes constituídos pela JUCEMG: conforme 

definido pelo programa “Minas Fácil Virtual”; 

IV - Demais inscrições municipais: 10 (dez) dias úteis; (Redação dada pela Portaria SMF nº. 

007/2019) 

V – Resposta a requerimentos não mencionados nesta Portaria – 20 (vinte) dias úteis; 

VI – Guia de ITBI: 07 (sete) dias úteis; 

VII – Cumprimento das decisões do Conselho de Contribuintes: 15 (quinze) dias úteis; 

VIII – Resposta a requerimentos de restituição: 180 (cento e oitenta) dias; 

IX – Resposta de requerimento de isenção/imunidade/compensação/remissão: 60 

(sessenta) dias; 

X - Primeiro alvará: 60 (sessenta) dias, salvo as exceções estabelecidas por Portaria 

específica emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e/ou Secretaria 

Municipal da Saúde; 

XI - Renovação de alvará, caso seja necessária a emissão do alvará sanitária: 60 

(sessenta) dias, salvo as exceções estabelecidas por Portaria específica emitida pela 

Secretaria  Municipal da Saúde; 

XII - Nota Fiscal Avulsa: 05 (cinco) dias úteis contados a partir do pagamento do 

tributo devido e para os autônomos inscritos no cadastro econômico, o prazo será de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data do protocolo do requerimento. 

  

Art. 3º. A protocolização do requerimento para a solicitação do alvará especial, para 

comércio eventual, será de 10 (dez) dias úteis antes da data do evento e será concedido 

atendidos os seguintes requisitos: 



 

I - Alvará Sanitário, nos casos em que a lei determinar ou assinatura do termo de 

compromisso com a Vigilância Sanitária; 

II - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Certificado de 

Funcionamento ou Declaração emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais; 

III - Comprovante de pagamento dos tributos correspondentes; 

IV - Autorização prévia da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio para os 

eventos localizados dentro da ZPE; 

V - Autorização prévia da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para os eventos 

localizados fora da ZPE; 

  

Art. 4º. Os cumprimentos dos prazos definidos nesta portaria serão considerados para 

pagamento da Gratificação de Produtividade Fiscal para ocupantes dos cargos de 

Gerente e supervisores lotados na Gerência da Receita Municipal. 

 

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

 

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 26 de junho de 2017, trezentos e cinco 

anos de Instalação da Câmara Municipal e trinta e seis anos do Tombamento. 

  

Huaman Xavier Pinto Coelho 

Secretário Municipal da Fazenda 

 


