
 

 

LEI Nº 535 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 
Institui o Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana – IPTU. 

O Povo do Município de Ouro Preto, por meio de seus representantes, 
decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 
Do Fato Gerador 

Art. 1º O fato gerador do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

Parágrafo único. Entende-se como zona urbana a que apresentar os requisitos 
mínimos de melhoramentos, indicados em lei federal, e também as áreas urbanizáveis ou de 
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pela Prefeitura, destinados à habitação 
ou atividades econômicas. 

Art. 2º A incidência do imposto independe de qualquer cumprimento de 
exigência legal, regulamentar ou administrativa relativa ao imóvel, da legitimidade do título 
de sua aquisição ou de sua posse e do resultado econômico de sua exploração. 

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador no dia 1º de janeiro de cada 
exercício financeiro. 

Art. 4º A Lei Municipal fixará o perímetro da zona urbana. 

Seção II 

Do Sujeito Passivo 
Art. 5º O contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 

possuidor do imóvel. 
Parágrafo único. Quando um imóvel possuir mais de um proprietário, titular do 

domínio útil ou possuidor, o imposto será lançado, a critério da Administração, em nome de 
qualquer um destes, sendo que todos são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário. 

Art. 6º O IPTU constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os casos de 
transmissão de propriedade ou de direitos reais a ele relativos, e de compromissário 
comprador, se estiver de posse do imóvel. 

Art. 7º São pessoalmente responsáveis pelo imposto os posseiros, ocupantes ou 
comodatários de imóveis pertencentes à União, Estados ou Município, ou a quaisquer outras 
pessoas isentas ou imunes, a não ser nos casos expressamente convencionados nos 
instrumentos públicos ou particulares que cedam tais direitos, quando sua finalidade for de 
interesse social. 

 



 

 

Seção III 

Da Base de Cálculo 
Art. 8º Base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 

Art. 9º O valor venal do imóvel será determinado mediante avaliação, 
tomando-se como referência os valores unitários constantes da Planta Genérica de Valores 
Imobiliários e características do imóvel. 

Parágrafo único. Prevalecerá sobre os critérios da Planta Genérica de Valores 
Imobiliários o valor comprovado de determinado imóvel, nos termos do regulamento. 

Seção IV 

Da Planta Genérica de Valores Imobiliários 
Art. 10. Para determinação, em cada exercício, da base de cálculo que exceda a 

mera atualização monetária, será editada anualmente a Planta Genérica de Valores 
Imobiliários, a qual será elaborada com base no preço corrente de mercado, observadas as 
características do imóvel constantes do Cadastro Imobiliário, em especial os seguintes 
elementos: 

I – a localização; 
II – a infra-estrutura de cada logradouro; 

III – o grau de conservação das edificações; 

IV – a área; 

V – a topografia; 
VI – a pedologia; 

§1º Poderão ser utilizados outros elementos, observadas as disposições da 
Norma Brasileira para Avaliação de Imóveis Urbanos da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 

§2º A Planta Genérica de Valores Imobiliários conterá valores unitários para o 
metro quadrado do terreno e da edificação. 

§3º O terreno para fins de cálculo, que se limitar com mais de um logradouro 
será considerado como situado naquele em que a testada apresentar maior valor. 

§4º Para terrenos situados em vias ou logradouros não especificados na Planta 
Genérica de Valores Imobiliários, utilizar-se-á o coeficiente resultante da média aritmética 
das vias ou logradouros públicos em que começa e termina a via ou logradouro considerado, 
ou, em se tratando de via com um acesso, o valor da via principal com redução de 50% 
(cinqüenta por cento).  

§4º Para terrenos situados em vias ou logradouros não especificados na Planta 
Genérica de Valores Imobiliários, utilizar-se-á o coeficiente resultante da média aritmética de 
todas as vias e logradouros do bairro onde se situa o imóvel e, na falta de bairro, do distrito. 
(Redação dada pela Lei nº 652 de 01 de junho de 2011) 



 

 

 

 
 

Seção V 
Das Alíquotas 

Art. 12. As alíquotas do imposto serão diferenciadas em função da utilização e 
progressivas em razão do valor venal dos imóveis, fracionado por faixas, conforme o Anexo I 
desta lei. 

Art. 13. O imposto será determinado pela somatória dos resultados obtidos com 
a incidência de cada alíquota sobre a fração de valor venal correspondente em cada unidade 
autônoma inscrita no Cadastro Imobiliário, de acordo com sua utilização. 

Art. 14. Quanto à utilização, os imóveis poderão ser, conforme sua situação de 
fato, divididos em unidades autônomas distintas, que deverão ter o lançamento do imposto 
feito individualmente com base em sua fração ideal, e serão classificados em: 

I – residencial; 

II – comercial; 
III – industrial; 

IV – territorial. 

§1º As diferenças entre os usos serão regulamentadas por decreto. 

§2º Para os efeitos desta lei considera-se unidade autônoma a unidade de 
núcleo familiar, a unidade de atividade econômica ou institucional, distintas, em um mesmo 
imóvel. 

Art. 15. Para a aplicação das alíquotas acima definidas, não se considera 
edificado o imóvel cujo valor da construção não alcance a 20ª (vigésima) parte do valor venal 
do respectivo terreno, à exceção daquele de: 

I – uso próprio, exclusivamente residencial, cujo terreno, nos termos da 
legislação específica, não seja divisível; 

II – uso residencial, cuja área construída represente um coeficiente de 
aproveitamento de até 5,0% (cinco por cento) do coeficiente máximo previsto na legislação de 
uso do solo; 

III – uso residencial associado à produção de hortifrutigranjeiros, cuja área 
destinada a este fim, não seja inferior a 2/3 (dois terços) da área do terreno; 

IV – uso não residencial vinculado ao alvará de funcionamento, cuja área 
destinada a este fim não seja inferior a 2/3 (dois terços) da área do terreno. 

Parágrafo único. Também não se considera edificado, o imóvel com construção 
paralisada, em ruínas ou edificações inadequadas à utilização de qualquer natureza. 

Seção VI 



 

 

Do Lançamento 
Art. 16. O IPTU será lançado anualmente, de ofício, considerando-se as 

circunstâncias objetivas e subjetivas existentes à data da ocorrência do fato gerador. 

Art. 17. Os contribuintes serão notificados da exigência do IPTU, mediante 
publicação de edital no órgão de imprensa oficial local, nos jornais de publicação local, ou, 
ainda, com sua afixação nas dependências da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de 
Ouro Preto. 

§1º O edital de notificação conterá: 
I – prazo para pagamento;  

II – prazo para impugnação da exigência; 
III – número máximo de parcelas e valor mínimo destas; 

IV – a previsão de desconto para pagamento do imposto em cota única, a 
critério da Administração Pública Municipal, não excedendo 10% (dez por cento) do valor 
total lançado. 

§2º As disposições do parágrafo anterior serão definidas por decreto. 

§3º Além da publicação do edital, serão enviados carnês de cobrança do IPTU 
e taxas correlatas para cada contribuinte, conforme os dados constantes do Cadastro 
Imobiliário. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 18. Para o exercício fiscal de 2010, considerar-se-á o fato gerador do IPTU 

ocorrido no dia 1º de maio de 2010. 
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 20. Revogam-se os art. 61 a 87 da Lei Municipal 106 de 19 de dezembro 
de 1994. 

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 21 de Dezembro de 2009, 
duzentos e noventa e oito anos da Instalação da Câmara Municipal e vinte e nove anos do 
Tombamento. 

 
 

Angelo Oswaldo de Araújo Santos 
Prefeito de Ouro Preto 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Projeto de Lei nº 83/09 
Autoria:Prefeito Municipal



 

 

                                                              ANEXO I 
 

ALÍQUOTAS PARA O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO  
 

UNIDADES AUTÔNOMAS RESIDENCIAIS 
Valores Venais por Faixa Alíquota 

 
Valor do Imóvel Alíquota 

Até R$ 50.000,00 0,05% 
De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 0,07% 
De R$ 100.000,01a R$ 200.000,00 0,10% 
De R$ 200.000,01a R$ 500.000,00 0,20% 
De R$ 500.000,00a R$1.000.000,00 0,30% 
Acima de R$ 1.000.000,00 0,40% 
 
 

UNIDADES AUTÔNOMAS COMERCIAIS 
Valores Venais por Faixa Alíquota 

 
Valor do Imóvel Alíquota 

Até R$ 50.000,00 0,07% 
De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 0,10% 
De R$ 100.000,01a R$ 200.000,00 0,15% 
De R$ 200.000,01a R$ 500.000,00 0,25% 
De R$ 500.000,01a R$1.000.000,00 0,35% 
Acima de R$ 1.000.000,00 0,50% 

 
 

UNIDADES AUTÔNOMAS INDUSTRIAIS 
Valores Venais por Faixa Alíquota 

 
Valor do Imóvel Alíquota 

Até R$ 50.000,00 0,07% 
De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 0,10% 
De R$100.000,01a R$ 200.000,00 0,15% 
De R$200.000,01a R$ 500.000,00 0,25% 
De R$500.000,01a R$1.000.000,00 0,35% 
Acima de R$ 1.000.000,00 0,50% 
 
 

 
 
 



 

 

IMÓVEIS TERRITORIAIS 
Valores Venais por Faixa Alíquota 

 
Valor do Imóvel Alíquota 

Até R$ 50.000,00 0,10% 
De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 0,15% 
De R$100.000,01a R$200.000,00 0,25% 
De R$200.000,01a R$500.000,00 0,35% 
De R$500.000,01a R$1.000.000,00 0,45% 
Acima de R$ 1.000.000,00 0,60% 

 
 

Valor do Imóvel Alíquota 
Até R$ 50.000,00 0,15% 
De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 0,25% 
De R$100.000,01a R$200.000,00 0,30% 
De R$200.000,01a R$500.000,00 0,50% 
De R$500.000,01a R$1.000.000,00 0,70% 
Acima de R$ 1.000.000,00 1,00% 
 

(Redação dada pela Lei Complementar nº. 113 de 27 de dezembro de 2011) 
 


