
 

 
Lei nº 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: 
 
Art. 1º a 60 – (Revogados pela Lei Complementar nº 105 de 25 de outubro de 2011) 
 
Art.61 a 87 – (Revogados pela Lei nº 535 de 21 de dezembro de 2009)  
 
Art. 88 a 111 – (Revogados pela Lei Complementar nº 16 de 31 de dezembro de 
2003) 
 
Art. 112 a 145 – (Revogados pela Lei Complementar nº 105 de 25 de outubro de 
2011) 
 

TÍTULO VI 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS A 

ELES RELATIVOS POR ATO ONEROSO “INTER VIVOS” 
CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA 
 

Art.146 – O Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos 
por Ato Oneroso “Inter Vivos” - ITBI tem como fato gerador:  
I – a transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou domínio útil de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física situados no território do Município;  
II – a transmissão onerosa, a qualquer título, de direitos reais, exceto os de garantia, 
sobre imóveis situados no território do Município;  
III – a cessão onerosa de direitos relativos à aquisição dos bens referidos nos incisos 
anteriores;  
Parágrafo Único – O disposto neste artigo abrange os seguintes atos:  
I – compra e venda pura ou condicional;  
II – adjudicação, quando não decorrente de sucessão hereditária ;  
III – os compromissos ou promessas de compra e venda de imóveis, sem a cláusula de 
arrependimento ou a cessão de direitos deles de decorrentes:  
IV – dação em pagamento;  
V – arrematação;  
VI – mandato em causa própria e seus substabelecimentos, quando estes configurarem 
transação e o instrumento contenha os requisitos essenciais à compra e venda;  
VII – instituição ou venda do usufruto;  
VIII – tornas ou reposições que ocorram na divisão para extinção de condomínio de 
imóveis quando forem recebidas por qualquer condômino quota-parte material, cujo 
valor seja  



 

maior que o valor da sua cota ideal, incidindo sobre a diferença;  
IX – quaisquer outros atos e contratos onerosos translativos de propriedade de bens 
imóveis, sujeitos à transcrição na forma da Lei;  
X – permuta de bens imóveis e direitos a eles relativos. 
 

DA NÃO INCIDÊNCIA 
 
Art.147 – O Imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos, quando:  
I – realizada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de 
capital;  
II – decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica;  
III – a transmissão de bens ou direitos, quando a aquisição for feita por pessoa jurídica 
de direito público interno, templos de qualquer culto ou instituições de educação e 
assistência social, observado o disposto no artigo 52, desde Código;  
IV – a reserva ou extinção do usufruto, uso ou habilitação;  
V- decorrente da transmissão de bem imóvel quando este voltar ao domínio do antigo 
proprietário, por força da retrovenda, retrocessão, ou pacto de melhor comprador.  
§1º - O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica 
adquirente tiver como atividades preponderantes a compra e a venda de bens imóveis e 
seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.  
§2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% 
(cinquenta por cento) da receita operacional de pessoa jurídica adquirente, nos 24 (vinte 
e quatro) meses anteriores à aquisição, decorrer das transações mencionadas no 
parágrafo anterior.  
§3º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou a 
menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no 
parágrafo anterior levando-se em conta os 24 (vinte e quatro) primeiros meses seguintes 
à data do início das atividades.  
§4º - A inexistência da preponderância de que trata o parágrafo 2º, será demonstrada 
pelo interessado, na forma regulamentar, antes do prazo para pagamento do imposto.  
§5º – Verificada a preponderância referida no Parágrafo 2º deste artigo, torna- se-á 
devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem 
ou de direito nessa data. 
 

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 do imóvel 
não ultrapassar o limite de 500 (quinhentas) UPM, observando-se que o reconhecimento 



 

da isenção cabe à autoridade fazendária da situação do imóvel, à vista de requerimento 
instruído com:  
a) prova de condições de ex-combatentes ou documento que prove ser o interessado 
filho ou viúva de ex-combatente;  
b) declaração do interessado que não possui outro imóvel;  
c) avaliação fiscal do imóvel. 
 

DA BASE DO 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 1º, prevalecerá pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, findo o qual, sem o pagamento do imposto, ficará sem efeito o 
lançamento ou a 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 o 
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 reconhecidos.  
Art.151 – Nos casos a seguir especificados a base de cálculo será:  
I - na arrematação ou leilão, o preço pago; 
II - na adjudicação, o valor estabelecido pela avaliação judicial ou administrativa;  
III - nas dações 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 de 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 (dois terços) 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 de 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. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONTRIBUINTES 

 
Art.152 – Contribuinte do imposto será:  
I – o adquirente ou cessionário dos bens ou direitos;  
II – na permuta, cada um dos permutantes.  
Parágrafo Único – Nas transmissões ou cessões que se efetuarem com recolhimento 
insuficiente ou sem recolhimento do imposto devido, ficam solidariamente responsáveis 
por este pagamento o transmitente, o cedente e o titular da serventia da justiça, em razão 
de seu ofício, conforme o caso.  
Art.153 – Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto:  
I – o transmitente;  
II – o cedente;  
III – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por 
eles ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou pelas omissões de que forem 
responsáveis. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ALÍQUOTAS 

 
Art.154 – As alíquotas do imposto são: 
I – nas transmissões e cessões por intermédio do Sistema Financeiro da Habitação – 
SFH:  
a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor efetivamente financiado;  
b) 2% (dois por cento) sobre o valor retante;  
II – nas demais transmissões e cessões, 2% (dois por cento). 
 

CAPÍTULO V 
DOS PRAZOS DE PAGAMENTO 

 
Art.155 – O imposto será pago:  
I – até a data da lavratura do instrumento que servir de base à transmissão, quando 
realizada no município:  
II – no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura do instrumento referido 
no inciso I, quando realizada fora do Município;  
III - na transmissão ou cessão por instrumento particular, mediante apresentação do 
mesmo à fiscalização, dentro de um prazo de 90 (noventa) dias de sua assinatura, mas 
sempre antes da inscrição, transcrição ou averbação no cartório de registro competente;  



 

IV – no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua assinatura pelo agente 
financeiro, do instrumento da hipoteca quando se tratar de transmissão ou cessão 
financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH;  
V – no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão, se 
o título de transmissão for sentença judicial;  
VI – na aquisição de terras devolutas, antes de assinado o respectivo título, que deverá 
ser apresentado à autoridade fiscal competente para cálculo do imposto devido e no qual 
serão anotados os dados da Guia de Arrecadação;  
Art.156 – Nas transmissões ou cessões por atos “inter vivos”, o contribuinte, o escrivão 
de notas ou tabelião, antes da lavratura da escritura ou do instrumento, conforme o caso, 
emitirá guia com a descrição completa do imóvel, suas características, localização, área 
do terreno, tipo de construção, benfeitorias e outros elementos que possibilitem a 
estimativa de seu valor venal pelo físico.  
§1º - A emissão da guia de que trata este artigo será feita, também, pelo oficial de 
registro, antes da transcrição, na hipótese de registro da carta de adjudicação.  
§2º - Na hipótese do parágrafo anterior fica dispensada a descrição dos imóveis na guia 
se nele for anexada cópia da carta de adjudicação.  
§3º - As escrituras lavradas fora do Estado terão prazo de 30 (trinta) dias para o 
recolhimento dos tributos .  
§4º – Nas transações em que figurarem como adquirente, ou concessionário, pessoas 
imunes, ou isentas, ou em caso de não incidência, a comprovação do pagamento do 
imposto será substituída por declaração, expedida pela autoridade fiscal; 
§5º – Na aquisição de terreno ou fração ideal de terreno, bem como na cessão dos 
respectivos direitos acumulados com o contrato de construção por empreitada ou 
administração, deverá ser comprovada a preexistência do referido contrato , sob pena de 
ser exigido o imposto sobre o imóvel, incluída a construção e/ou benfeitorias no estado 
em que se encontrar por ocasião do ato translativo da propriedade. 
 

CAPÍTULO VI 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art.157 – Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro 
de título e documentos e quaisquer outros serventuários da justiça deverão, quando da 
pratica de quaisquer atos que importem transmissão de bens imóveis ou de direitos a 
eles relativos, bem como suas cessões, exigir que os interessados apresentem 
comprovante original do pagamento do imposto, o qual será transcrito em seu inteiro 
teor no instrumento respectivo.  
Art.158 – Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro 
de título e documentos ficam obrigados a facilitar á fiscalização da Fazenda Municipal, 
exame em cartório, dos livros, registros e outros documentos e a lhe fornecer, quando 
solicitados, certidões de atos que forem lavrados, transcritos, averbados ou inscritos e 
concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos. 
 

CAPÍTULO II 
DA RESTITUIÇÃO 



 

 
Art.159 – O imposto recolhido será devolvido, no todo ou em parte, na forma que 
dispuser o Regulamento, quando:  
I - não se completar o ato ou contrato sobre que se tiver pago, depois de requerido com 
provas bastantes e suficientes:  
II – for declarada, por decisão judicial transitada em julgado, a nulidade do ato ou 
contrato pelo qual se tiver pago:  
III - for posteriormente reconhecida a não incidência ou direito á isenção:  
IV – houver sido recolhido a maior.  
§1° - Instituirá o processo de restituição a via original da Guia de Arrecadação 
respectiva.  
§2° - Para fins de restituição, a importância indevidamente será corrigida em função do 
poder aquisitivo da moeda, segundo coeficientes fixados para correção de débito fiscal, 
com base na tabela em vigor na data de sua efetivação. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS PENALIDADES 

 
Art.160 – Sobre o pagamento do imposto, nos casos que especificam, incidem, 
respectivamente, as cominações legais preconizadas nos artigos 34, 35, e 36, seus itens 
e parágrafos, constantes do presente Código.  
Art.161 – A pessoa física ou jurídica que não cumprir as obrigações acessórias, 
previstas nesta Lei, sujeita-se-á, no que couber, as penalidades elencadas no Anexo II, 
Tabela II, Art.35, IV, “a”.  
Art.162 – As penalidades constantes deste capítulo serão aplicadas sem prejuízo do 
processo criminal ou administrativo cabível. 
 
Art. 163 a 279 – (Revogados pela Lei nº 511 de 30 de setembro de 2009) 
 

TÍTULO VIII 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

CAPÍTULO I 
DO FATO GARADOR DA INCIDÊNCIA 

 
Art.280 – A contribuição de Melhoria será arrecadada dos proprietários de imóveis 
valorizados, direta ou indiretamente, por obras públicas realizadas pelo Município, 
especialmente as seguintes:  
I – abertura ou alargamento de ruas, vias e logradouros públicos;  
II – construção de passagens, pontes, túneis e viadutos;  
III – construção de praças, parques, jardins e campos esportivos;  
IV – pavimentação ou reforma de pavimentação de ruas, vias e logradouros públicos;  
V – instalação ou extensão de redes elétricas e de iluminação pública;  
VI – construção de rede de distribuição domiciliar de água potável;  
VII – construção de sistema de esgoto sanitário e pluvial;  
VIII – proteção contra inundação e erosão;  



 

IX – drenagem, retificação, regularização e canalização de cursos d'água;  
X – aterros, obras de embelezamento em geral, inclusive desapropriações para 
desenvolvimento paisagístico;  
XI – construção, pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem;  
XII – construção ou ampliação do sistema de tráfego rápido compreendendo as obras e 
edificações necessárias ao funcionamento do sistema;  
XIII – construção de passeio, guias, arrimos, impermeabilização e pequenas obras de 
arte, trabalhos preparatórios ou complementares habituais, tais como estudos 
topográficos, terraplenagem superficial e outros similares. 
 

CAPÍTULO II 
DA COBRANÇA E DO LANÇAMENTO 

 
Art.281 – A Contribuição de Melhoria é devida pelo proprietário do imóvel beneficiado, 
ao tempo de seu lançamento, transmitindo-se responsabilidade aos adquirentes e 
sucessores a qualquer título, do domínio do imóvel.  
§1º – no caso de enfiteuse, responde pela Contribuição de Melhoria o enfiteuta. 
§2º – Os bens indivisos serão considerados como pertencentes a um só proprietário e 
aquele que for lançado terá direito a exigir dos condôminos as parcelas que lhes 
couberem.  
§3º – O lançamento efetuar-se-á com base em dados constantes do Cadastro Técnico 
Municipal, nos termos do artigo 76, parágrafos 1º e 4º.  
Art.282 – A distribuição gradual da Contribuição de Melhoria entre os contribuintes 
situados na área de um mesmo fator de absorção, será feita proporcionalmente à área, 
testada ou valor venal dos terrenos presumivelmente beneficiados, constantes no 
Cadastro Técnico Municipal, ou calculados para o fim específico do lançamento.  
§ 1º – Para efeito do lançamento e distribuição gradual da Contribuição de Melhoria, o 
órgão responsável pelo lançamento poderá fazer uso de todos os elementos 
mencionados neste artigo, isolada ou conjuntamente.  
§2º – Para facilitar o levantamento da Contribuição de Melhoria todos os órgão 
municipais envolvidos no processo, especificamente o Cadastro Técnico Municipal, 
deverão fornecer os elementos de que disponham, facilitando o acesso de servidores 
para a indispensável coleta de dados em seus respectivos setores.  
Art.283 – Para o cálculo necessário à verificação e responsabilidade dos contribuintes, 
previstas neste Código, serão também computadas quaisquer áreas marginais, correndo 
por conta da Prefeitura as quotas de superfície ocupadas por bens de uso comum, cujo 
domínio haja sido legalmente transferido para o Município.  
Art.284 – No caso da Contribuição de Melhoria, deverão ser individualmente 
considerados os imóveis constantes de loteamento aprovado ou fisicamente divididos 
em caráter definitivo.  
§1º – Para efeito do lançamento da Contribuição de Melhoria, em se tratando de vila 
edificada no interior do quarteirão, o “quantum” correspondente a área pavimentada 
fronteiriça à entrada da vila será cobrado de cada proprietário na proporcionalidade do 
terreno ou fração ideal do terreno de cada um.  



 

§2º – a área reservada à vila ou logradouro interno, de serventia comum a seus 
moradores, será pavimentada integralmente às expensas dos proprietários.  
Art.285 – Para efeito de cálculo para o lançamento de Contribuição de Melhoria, 
considerar-se-ão como uma só propriedade as áreas contíguas de um mesmo 
proprietário, ainda que proveniente de títulos diversos.  
§ 1º – Quando se tratar do logradouro onde haja terrenos fisicamente divididos em lotes 
de tamanho normal e outros divididos em forma de chácaras, ou sítios, considerar-se-á, 
para efeito de rateio da Contribuição de Melhoria, uma média no caso dos últimos, 
levando-se em conta a testada fictícia, testada a real ou área, sobre a qual incidirá o 
tributo.  
§ 2º – no caso de parcelamento de imóvel lançado, poderá o lançamento, mediante 
requerimento fundamentado do interessado, ser desdobrado em tantos outros quantos 
forem os imóveis em que efetivamente se subdividir o primeiro, desde que o 
parcelamento tenha sido feito oficialmente pela Prefeitura e que não implique em 
mudança do nome do sujeito passivo, salvo se com a comprovada anuência deste.  
§ 3º – Para se efetuar os novos lançamentos previstos no parágrafo anterior, será a quota 
relativa à propriedade primitiva, distribuída de forma que à soma das novas quotas 
correspondem à cota global anterior, acrescida das penalidades se for o caso.  
Art.286 – A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite total o custo das 
obras, computadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, execução, 
administração, desapropriação e seguro, financiamento, inclusive prêmios de reembolso 
e outros de praxe em financiamentos ou empréstimos, e terá a sua expressão monetária 
atualizada na época do lançamento, mediante aplicação de coeficiente de correção 
monetária.  
§ 1º – Serão incluídos nos orçamentos de custos das obras todos os investimentos 
necessários para que os benefícios, delas decorrentes, sejam integralmente alcançados 
pelos imóveis situados nas respectivas zonas de influência.  
§ 2º – A percentagem de custo real a ser cobrada, mediante a Contribuição de Melhoria, 
será fixada, em regulamento, tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os 
usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da 
região.  
Art.287 – Quando a obra for entregue gradativamente ao público, a Contribuição de 
Melhoria, a juízo da repartição competente, poderá ser cobrada proporcionalmente ao 
custo das partes incluídas.  
Art.288 – Para a cobrança da Contribuição de Melhoria, a repartição competente deverá 
publicar Edital contendo, entre outros, os seguintes elementos:  
I – delimitação das áreas diretas ou indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis 
neles compreendidos;  
II – memorial descritivo do projeto;  
III – orçamento total ou parcial do custo das obras;  
IV – determinação da parcela de custo das obras a ser ressarcida pela Contribuição, com 
o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados.  
Parágrafo Único – O disposto neste artigo aplica-se aos casos de cobrança da 
Contribuição de Melhoria por obras públicas em execução, constantes de projetos ainda 
não concluídos.  



 

Art.289 – Os proprietários de imóveis situados em zonas beneficiadas pelas obras 
públicas têm o prazo de 30 (trinta) dias, a começar da data de publicação do edital, para 
a impugnação de qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o 
ônus da prova.  
Parágrafo Único – Presume-se total concordância do contribuinte aos termos do edital, 
caso não exerça seu direito de impugnação no prazo previsto neste artigo.  
Art.290 - A impugnação deverá ser dirigida à repartição competente através de petição 
escrita, que servirá para o início do processo administrativo.  
Art.291 – Executada a obra de melhoramento, na sua totalidade ou em parte suficiente 
para beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrança da 
Contribuição de Melhoria, proceder-se-á ao lançamento referente a esses imóveis, 
depois de publicado o respectivo demonstrativo de custo e as informações previstas no 
artigo 288, desta Lei.  
Art.292 – O órgão encarregado do lançamento deverá escriturar, em registro próprio, o 
débito da Contribuição de Melhoria correspondente a cada imóvel, notificando o 
proprietário, diretamente ou por edital ;  
I – do valor da Contribuição de Melhoria lançado;  
II – do prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos ;  
III – de prazo para impugnação do lançamento;  
IV – do local do pagamento ;  
§ 1º – Dentro do prazo que lhe for concedido na notificação do lançamento, que não 
será inferior a 30 (trinta) dias, o contribuinte poderá reclamar, ao órgão lançador, contra:  
I – o erro na localização e dimensão do imóvel;  
II – o cálculo dos índices atribuídos;  
III – o valor da contribuição;  
IV – o número de prestações.  
§ 2º – Presume-se a concordância do contribuinte com o lançamento, caso não se 
manifeste no prazo deste artigo.  
Art.293 – As impugnações previstas nos artigos 289 e 290 não suspendem o início ou 
prosseguimento das obras e nem terão efeito de obster a administração à prática dos atos 
necessários ao lançamento e cobrança da Contribuinte de Melhoria ou à execução das 
obras.  
Art.294 – O débito da Contribuinte de Melhoria poderá ser parcelado em 36 (trinta e 
seis) prestações mensais e sucessivas, não podendo o valor da prestação ser inferior a 
15% (quinze por cento) da Unidade Padrão Municipal – UPM, aplicando ao débito o 
disposto no Art.37, parágrafos 1º e 2º e as demais disposições legais pertinentes.  
Art.295 – A Contribuição de melhoria não liquidada no exercício de seu lançamento e 
vencida, será inscrita regularmente em Divida Ativa no exercício subseqüente, 
vencendo-se automaticamente a totalidade do débito restante, se houver.  
Art.296 – O lançamento da Contribuição de Melhoria e suas alterações serão 
comunicados aos contribuintes, por edital afixado na Prefeitura, por publicação em 
jornal local, mediante notificação direta ou por outra forma estabelecida em 
regulamento.  
Parágrafo Único – No caso de comunicação por meio de aviso direto, e falta de remessa 
ou o seu não recebimento, não isenta o contribuinte do cumprimento de suas obrigações 



 

fiscais, especialmente as que se refiram ao pagamento da Contribuição de Melhoria em 
sua época regulamentar.  
Art.297 – De preferência ao lançamento da Contribuição de Melhoria, a prefeitura 
poderá promover a adesão contratual do contribuinte desse tributo, mediante a utilização 
de contrato padrão, onde se assegure ao Fisco Municipal o direto de receber, a qualquer 
tempo, as quantias devidas, mediante inscrição do débito em Dívida Ativa.  
Art.298 – As obras ou Melhoramento que justifiquem a cobrança da Contribuição de 
Melhoria, enquadrar-se-á em 2 (dois) programas:  
I – Ordinários: quando referentes a obras preferenciais e de iniciativa própria da 
Administração;  
II – Extraordinário: quando se referirem a obras de menor interesse geral, solicitadas, 
pelo menos, por 60% (sessenta por cento) dos proprietários interessados e que tenham 
suas casas construídas no logradouro; ou 50% (cinqüenta por cento), completando-se o 
mínimo de 70% (setenta por cento) de adesão dos proprietários dos lotes vazios.  
Parágrafo Único – Em qualquer hipótese, seja a obra executada pelo Programa 
Ordinário, seja pelo Programa Extraordinário, será sempre feito o processo Tributário 
Administrativo de Lançamento da Contribuição de Melhoria.  
Art.299 – Iniciada a execução de qualquer obra sujeita à Contribuição de Melhoria, o 
órgão fazendário competente providenciará no sentido de que, em certidão negativa que 
venha a ser fornecida, conste o ônus fiscal correspondente ao imóvel respectivo.  
Parágrafo Único – Quando se tratar de obras concluídas, cuja Contribuição de Melhoria 
já tenha sido lançada, para a expedição de certidões ou qualquer outro documento por 
órgão do Município, relativamente a imóveis que estejam no logradouro público, deverá 
antes ser verificada a situação do beneficiário quanto ao pagamento.  
Art.300 – Aos casos omissos ou contraditórios, por acaso existentes, serão aplicadas as 
disposições da Lei Federal ou Estadual, pertinentes à espécie. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades e a quem a execução e o conhecimento desta 
Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 
  
Prefeitura Municipal de Ouro Preto, 19 de Dezembro de 1.994 
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