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DECRETO Nº 4.008 
Institui o novo Regulamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano e contém outras providências. 

 
 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes dos 
incisos IX, XII do art. 90, da Lei Orgânica Municipal (LOM); considerando a aprovação da Lei 
Complementar 01/10 que institui o novo Código Tributário Municipal, considerando a 
necessidade de regulamentação da referida lei, conforme disposto em seu artigo 286; 
 
 
DECRETA: 
  
 
Art. 1º Fica regulamentado o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU -, 
conforme disposto na Lei Complementar nº 001/10, de 29 de setembro de 2010, denominada 
Código Tributário do Município de São Lourenço. 
 

Capítulo I - Do Lançamento 
 
Art. 2º O IPTU será lançado de ofício, anualmente, tendo por base a situação do imóvel no dia 1º 
de janeiro de cada exercício. 
 
§ 1º O lançamento do imposto é anual e feito um para cada unidade imobiliária, em nome do 
sujeito passivo inscrito no Cadastro Imobiliário. 
 
§ 2º As alterações de lançamentos decorrentes de modificação havida durante o exercício serão 
procedidas a partir do exercício: 
 
I - seguinte, ao de conclusão da unidade predial, reforma ou aumento de área construída; 
 
II - seguinte, ao de conclusão de demolição da edificação, quando comunicada formalmente à 
Secretaria Municipal de Fazenda; 
 
III - atual, ao da constatação da existência do imóvel, observado o disposto no art. 3º deste 
Decreto. 
 
Art. 3º Constatada existência de imóvel, em área urbana ou urbanizável, ainda não cadastrado, o 
lançamento será efetuado de conformidade à situação do imóvel à época da constatação, a partir 
daquele exercício, sem prejuízo das cominações previstas em lei.  
 
§ 1º - A Secretaria Municipal de Fazenda deverá tomar as providências necessárias junto ao 
Ofício de Registro de Imóveis para apurar o nome do proprietário do imóvel localizado, quando 
este não se identificar espontaneamente. 
 
§ 2º - Caso não for identificado o proprietário ou possuidor do imóvel constatado, nos termos do 
parágrafo anterior, o lançamento de ofício será emitido sem a sua identificação, utilizando apenas 
os dados relativos ao imóvel. 
 
§ 3º - O lançamento poderá, também, ser emitido em nome do possuidor, quando confirmada a 
sua presença no imóvel, com todas as características de permanência fixa e regular. 
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§ 4º - O lançamento de ofício de imóvel constatado pela autoridade municipal não exime o sujeito 
passivo das penalidades cabíveis por sua omissão em requerer a inscrição do imóvel no Cadastro 
Mobiliário. 
 
Art. 4º O lançamento obedecerá sempre aos limites legais de tamanho de área, conforme 
estabelece a legislação municipal, não acatando desmembramentos informais de lotes 
promovidos por seus possuidores. 
 
Parágrafo único. Caso ocorra a constatação de desmembramentos não autorizados pela Prefeitura, 
o lançamento será para um só lote e em nome do proprietário, se houver, ou de um só possuidor, 
escolhido pela autoridade municipal.  
 
Art. 5º O proprietário, ou o possuidor a qualquer título, deverá comunicar à Secretaria Municipal 
de Fazenda  no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as seguintes ocorrências: 
 
I - alteração, com ocupação, resultante de construção, aumento, reforma, ou reconstrução; 
 
II - desdobramento e englobamento de áreas; 
 
III - transferência de propriedade ou de domínio; 
 
IV - no caso de áreas loteadas bem como das construídas, em curso de venda: 
 
a) indicação de lotes ou de unidades prediais vendidas e seus adquirentes: 
 
b) as rescisões de contrato ou qualquer outra alteração. 
 
V - demolição. 
 
§ 1º - A obrigatoriedade da comunicação independe de qualquer atuação ou providências tomadas 
pelo contribuinte junto às demais Secretarias ou órgãos da Prefeitura. 
 
§ 2º - As inscrições de que trata este artigo serão lançadas mediante a verificação da regularidade 
fiscal referente ao imóvel que está sendo objeto da ocorrência, exceto nos casos previstos nos 
incisos I e V deste artigo. 
 
§ 3º - Em caso de ocorrência que venha a afetar a fração ideal das demais unidades, a 
documentação a ser apresentada deverá corresponder a todas as unidades envolvidas. 
 
§ 4º - Caso os responsáveis ou titulares do imóvel ou das unidades desmembradas não façam o 
pedido de inscrição, a Secretaria Municipal de Fazenda poderá inscrevê-los de ofício, sem 
prejuízo das cominações fiscais a que estão sujeitos.  
 
Art. 6º Os contribuintes do IPTU poderão ser notificados dos respectivos lançamentos por um 
dos seguintes instrumentos: 
 
I - por edital, veiculado em jornal de circulação no Município e fixado no átrio da Prefeitura 
Municipal;  
 

Continua folha 03 
 
 

 



    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DO PREFEITO 

___________________________________________________ 

 

DECRETO Nº 4.008 
Folha 03 

 
 
II - mediante o envio da guia ou carnê de recolhimento ao endereço do imóvel de que trata; 
 
III - por carta registrada AR, em casos especiais de imóveis anteriormente não cadastrados. 
 
§ 1º - No caso de terrenos não edificados, o sujeito passivo do imposto deverá comunicar à 
Secretaria Municipal de Fazenda, e manter atualizado, o endereço de correspondência, para envio 
das guias ou carnê de pagamento. 
 
§ 2º - Caso o sujeito passivo não cumpra o disposto no parágrafo anterior, as guias ou carnê 
ficarão retidos na repartição fiscal, à disposição do interessado. 
 
§ 3º - O fato de não receber as guias ou o carnê no seu endereço, não dispensa o contribuinte de 
sua obrigação fiscal, tornando-se o Edital o ato oficial de notificação do lançamento.  
 
Art. 7º Os responsáveis por loteamentos ficam obrigados a apresentar à repartição fiscal o 
memorial do loteamento, acompanhado de plantas e outros elementos necessários à 
caracterização dos imóveis, para fins de inscrição.  
 
Art. 8º O órgão competente de Licenciamento e Fiscalização de Obras encaminhará, até o dia dez 
de cada mês, à Secretaria Municipal de Fazenda, a relação dos alvarás de construção e das cartas 
de "habite-se" expedidos no mês anterior. 
 
Parágrafo único. O órgão de que trata este artigo comunicará os acréscimos e demais alterações 
promovidas nas edificações existentes no imóvel, apurados em processo de fiscalização julgado 
procedente, no prazo de dez dias contado da decisão. 
 

Capítulo II - Do pagamento 
 
Art. 9º O pagamento do IPTU poderá ser parcelado nos termos do ato que estabelece o 
calendário fiscal do exercício, não podendo o parcelamento ser superior a doze parcelas e não 
ultrapassar o período do exercício de que trata. 
 
§ 1º - Fica delegado ao Secretário Municipal de Fazenda, estabelecer em Portaria o calendário 
fiscal, designando, entre outras decisões, o número máximo do parcelamento do IPTU, o 
percentual de desconto da cota única e as datas de vencimento das parcelas. 
 
§ 2º - O desconto para pagamento em cota única não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) 
e tendo por base razoável os rendimentos de aplicações no mercado financeiro. 
 
§ 3º - Se o dia do vencimento cair no sábado, Domingo e feriado que resulte em não 
funcionamento das agências bancárias, o vencimento será no dia útil mais próximo em seguida. 
 
Art. 10 Os prazos de pagamento da cota única e das parcelas são peremptórios, e caso não os 
cumpra perderá o contribuinte o desconto da cota única, sujeitando-se aos acréscimos moratórios 
e penalidades quando atrasar o pagamento das parcelas. 
 
Parágrafo Único - Quando ocorrer impugnação ao lançamento, desde que efetuado antes do 
vencimento da cota única, caberá uma das seguintes decisões: 
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I - indeferida a impugnação, o contribuinte perderá o desconto da cota única se a decisão final da 
impugnação for proferida posteriormente ao prazo para pagamento da cota única; 
 
II - deferida a impugnação, o contribuinte terá direito ao desconto da cota única, mesmo se a 
decisão final da impugnação for proferida posteriormente ao prazo para o seu pagamento.   
 
Art. 11 O pagamento do imposto deverá ser efetuado exclusivamente nas instituições 
financeiras e demais empresas credenciadas pela Prefeitura, assumindo aquelas todas as 
responsabilidades por ações ou omissões de seus prepostos, funcionários ou terceiros, que 
tenham atribuições de arrecadar e emitir comprovante de quitação. 
  
§ 1º - Não assume o Município responsabilidade perante o contribuinte por pagamento de tributo 
efetuado através de empresas, instituições ou pessoas não credenciadas pela Prefeitura ou pelas 
instituições financeiras que tenham tal cometimento. 
  
§ 2º - As empresas, instituições ou pessoas credenciadas por instituições financeiras deverão fixar 
placa ou aviso nos seus locais de recebimento, indicando o nome da instituição financeira que 
lhes conferiu credencial para receber tributos. 
  
§ 3º - O pagamento não libera o sujeito passivo da obrigação quando houver lançamentos fiscais 
suplementares ou apurado erro de fato no lançamento original, conforme revisão em 
procedimento administrativo. 
  
§ 4º - Não cabe reclamação e nem será motivo de restituição a alegação de ter sido pago carnê de 
terceiro trocado no recebimento, ou se pertencente a outro imóvel, ou por qualquer outro motivo. 
 
Art. 12 Os proprietários de imóveis em processo de desapropriação, decretado por qualquer ente 
político, deverão comunicar formalmente o fato à Secretaria Municipal de Fazenda, apresentando 
cópia do Decreto, ou do documento oficial pertinente, que estabelece a desapropriação. 
 
§ 1º - Comprovado o procedimento de desapropriação, a cobrança do imposto ficará suspensa até 
a imissão de posse do imóvel pelo ente que o desapropriou, sendo, então, o débito cancelado. 
 
§ 2º - Em relação aos imóveis ainda na posse de seus proprietários, não serão aceitos como prova 
de desapropriação o Decreto expedido há mais de um ano sem objeto de nova declaração, ou há 
mais de dois anos nos casos de desapropriação por interesse social, nos termos da legislação 
pertinente.  
 

Capítulo III - Da impugnação 
 
Art. 13 O prazo para a apresentação de recurso de impugnação contra o lançamento do IPTU será 
de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação em qualquer uma de suas 
modalidades, nos termos do art. 6º deste Decreto. 
 
§ 1º - Na impugnação, o contribuinte deverá apresentar a documentação relacionada à matéria 
discutida, podendo juntar comprovantes e outras informações pertinentes que venham a reforçar 
suas alegações. 
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§ 2º - A impugnação, devidamente protocolada, será dirigida ao Secretário Municipal de Fazenda, 
que designará o servidor para analisar e dar o seu parecer sobre a matéria no prazo máximo de 15 
(quinze) dias. 
 
§ 3º - O prazo de que trata o parágrafo anterior poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, 
se for necessária visita ou perícia no local do imóvel. 
 
§ 4º - Devolvido o processo ao Secretário Municipal de Fazenda , este decidirá a lide, firmando 
sua posição e expedindo decisão sobre a matéria discutida. 
 
§ 5º - O impugnante deverá ser notificado da decisão de 1ª instância no prazo máximo de 3 (três) 
dias do despacho do Secretário. 
 
§ 6º - O contribuinte poderá recorrer à 2ª instância administrativa, caso tenha tido decisão 
desfavorável na 1ª instância, desde que efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias do 
recebimento da notificação. 
 
§ 7º - Sendo desfavorável a decisão de 2ª instância, o contribuinte deverá recolher o imposto no 
valor total, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da notificação da 
decisão de 2ª instância, conforme dispõe o inciso I do parágrafo único do art. 10 deste Decreto. 
 
§ 8º - Caso a decisão tenha sido favorável ao contribuinte, este poderá optar em efetuar o 
pagamento com o desconto da cota única no prazo máximo de 30 (trinta) dias da decisão, ou 
parcelar o valor total apurado em quantas parcelas mensais forem possíveis, desde que não 
ultrapasse o exercício de que trata o imposto.  
 

Capítulo IV - Da isenção 
 
Art. 14 Os beneficiários de isenção do IPTU, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 
001/2010, deverão requerer anualmente o benefício, mediante procedimento administrativo, até o 
dia 20 do mês de dezembro do exercício imediatamente anterior ao do lançamento, apresentando, 
quando for o caso: 
 
I - documento que comprove o uso do imóvel por repartição da União, do Estado ou do 
Município, podendo ser cópia do contrato de locação ou declaração assinada pelo responsável da 
repartição que o ocupa, observado o previsto no art. 15 deste Decreto, quando se tratar de locação 
contratada pelo Município de São Lourenço; 
 
II - documento que reconhece o imóvel como de interesse histórico, emitido pelo Poder 
Executivo Municipal; 
 
III - declaração, sob responsabilidade pessoal, do dirigente do Hospital da Fundação da Casa de 
Caridade São Lourenço, de que a utilização do imóvel se destina unicamente à prestação de 
serviços hospitalares. 
 
Parágrafo Único - O descumprimento da obrigação prevista neste artigo, será entendido como 
cessado o direito à isenção, podendo a Prefeitura lançar e cobrar o imposto devido. 
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Art. 15 Quando algum órgão do Município, inclusive autarquias e fundações, for locatária de 
imóvel, o locador deverá requerer a isenção do IPTU, exclusivamente pelo período determinado 
no contrato de locação, anexando cópia do contrato e informando os dados cadastrais do imóvel e 
sua inscrição municipal. 
 
§ 1º - Caso a locação já esteja em vigor a partir do início do ano, o locador deverá requerer o 
benefício no mês de dezembro imediatamente anterior ao do lançamento. 
 
§ 2º - Caso a locação ocorrer durante o ano, o locador deverá requerer o benefício no mês em que 
for assinado o contrato, podendo, então, ocorrer uma das seguintes hipóteses: 
 
I - se o IPTU já estiver quitado em relação ao exercício, o benefício somente será concedido a 
partir do exercício seguinte; 
 
II - se o IPTU não estiver quitado, integral ou parcialmente, em relação ao exercício inicial, o 
benefício será concedido proporcionalmente ao período da locação, no que couber. 
 
§ 3º - Compete ao Secretário Municipal de Fazenda, examinar e aprovar o pedido de isenção de 
que trata este artigo. 
 
Art. 16 As atribuições delegadas à Secretaria Municipal de Fazenda ou ao detentor do cargo de 
Secretário Municipal de Fazenda através deste Decreto, serão executadas pelo Órgão que vier a 
substituí-la e respectivamente pelo detentor do cargo equivalente, no caso de alteração da 
Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São Lourenço, visando o fiel cumprimento 
de todos os dispositivos  legais. 
 
Art. 17 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2011. 
 
Art. 18 Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço 20 de dezembro de 2010. 
 
 

 
José Sacido Barcia Neto 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Bernadete Cláudia Divino de Castro 
Secretária Municipal de Administração 

 
 
 

Julio César Sacramento 
Secretário Municipal de Fazenda 

 
 
 
 

JSBN/JCS/als 


