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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS

LEI Nº 749/2021, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

Institui a Lei de Habite-se no Município de 
Frei Gaspar/MG, e dá outras providências.

O  POVO  DO  MUNICÍPIO  DE  FREI  GASPAR,  ESTADO  DE 
MINAS GERAIS, POR SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA 
MUNICIPAL,  APROVOU,  E  EU,  PREFEITO MUNICIPAL,  EM 
SEU NOME,  SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

Art. 1º. O Projeto de Lei institui a Lei de  Habite-se 
do  Município  de  Frei  Gaspar,  nas  zonas  urbanas  do  território 
municipal, assim definidas na Lei Municipal do Perímetro Urbano.

§ 1º. As construções situadas nas sedes dos distritos 
que dispõem de Perímetro Urbano definidos em lei ou localizadas na 
zona rural deste Município estão sujeitas ao disposto nesta Lei;

§  2º.  Os  casos,  omissos  ou  não  regulamentados 
nesta Lei,  serão objeto de consulta obrigatória ao órgão municipal 
competente, instruída a consulta com os documentos exigidos, afim 
de que o Município possa exarar parecer técnico conclusivo.

CAPÍTULO II
DO ALVARÁ DE OCUPAÇÃO OU DA CARTA DE HABITE-

SE

Art.  2°.  Nenhuma  obra  poderá  ser  habitada  ou 
ocupada  sem  o  Alvará  de  Ocupação  e/ou  Carta  de  Habite-se 
expedido pelo Município.

Parágrafo  único.  Uma  vez  emitido  o  Alvará  de 
Ocupação ou a Carta de Habite-se, a edificação que sofrer alterações 
sem licenciamento estará sujeita às penalidades previstas nesta lei.

Art. 3°.  Uma vez concluída a edificação, total ou 
parcialmente, deverá ser requerido Alvaráde Ocupação e/ou a Carta 
de Habite-se da obra, correspondente ao uso pretendido.

§1º.Tratando-se  de  obra  em  edificação  de  uso 
residencial, será requerida a Carta de Habite-se.

§  2º.  Tratando-se  de  obra  em edificação  de  uso 
comercial, serviço, institucional e industrial, será requerido o Alvará 
de Ocupação.

§  3º.  Tratando-se  de  obra  em edificação  de  uso 
misto, serão requeridos a Carta de Habite-se e o Alvará de Ocupação.

Art. 4°.  A concessão de "Carta de Habite-se e/ou 
Alvará  de  Ocupação",  parcial  ou  total,  para  os  empreendimentos 
residenciais e demais empreendimentos quando se tratar de reforma, 
ampliação ou construção de obra nova, só se dará com a apresentação 
do  diário  de  obras  (livro  de  ordem)  preenchido  e  assinado  pelo 

proprietário  e  pelo  responsável  técnico  conforme  modelo 
disponibilizado  pelos  respectivos  conselhos  de  classe,  CREA-
MG/CAUC-MG.  Para  os  demais  empreendimentos  deverá  ser 
acompanhado ainda  da emissão do Auto de  Vistoria  do Corpo de 
Bombeiros -  AVCB - ou Laudo Técnico assinado por profissional 
legalmente  habilitado  para  regularização,  troca  de  atividade  e  ou 
quando se tratar de reforma, ampliação ou construção de obra nova,  
acompanhados da respectiva ART ou RRT, respeitando a legislação 
vigente.

§ 1º. As  edificações  sujeitas  à  documentação  do 
"caput" deste artigo são as previstas em legislação específica.

§ 2º. O Laudo Técnico deverá atestar a eficiência 
do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - SPClP 
implantado;

§ 3º. O Laudo Técnico deverá ser assinado pelos 
profissionais  responsáveis  pelo  projeto  e  execução  do  Sistema  de 
Prevenção  e  Combate  a  Incêndio  e  Pânico  -  SPClP;  e  pelo 
proprietário do imóvel.

§  4°.  Caso  sejam verificadas,  a  qualquer  tempo, 
após a concessão da Carta de Habite-se e/ou Alvará de Ocupação, 
modificações  que  causem  perigo  de  caráter  público,  poderá  ser 
exigido  novo  Laudo  comprobatório  da  eficiência  do  Sistema  de 
Prevenção  e  Combate  a  Incêndios  -  SPClP,  acompanhado  da 
respectiva ART ou RRT registrada no CREA/CAU, sujeitando-se o 
proprietário à fiscalização e às sanções previstas nesta lei.

Art. 5°.A concessão do Alvará de Ocupação e/ou 
da  Carta  de  Habite-se  da  edificação  somente  será  efetuada  após 
vistoria  de  toda  a  obra,  realizada  por  profissional  engenheiro  ou 
arquiteto servidor municipal.

§1º.O  servidor  municipal  incumbido  dessa 
atividade deve ter livre acesso ao local;

§2º.O Alvará de Ocupação e/ou a Carta de Habite-
se apenas será concedido, se atendidas as seguintes exigências:

I -a  obra  estiver  concluída  de  acordo  com  o 
Alvará de Licençae/ou oprojeto aprovado pelo Município e demais 
exigências  desta  lei  e  do  Código  de  Obras  e  edificações  do 
Município;

II –as instalações elétricas e hidráulicas estiverem 
funcionando em obediência às normas pertinentes;

III –a(s)  calçada(s)  do(s)  logradouro(s), 
correspondente(s)  à  testada  do  lote,  estiver  (em)  inteiramente 
construída(s), reconstruída(s) ou reparada(s);

IV –a área permeável estiver respeitada;

V –o  fechamento  externo  da  edificação  estiver 
concluído, com as portas e janelas assentadas e envidraçadas;

VI –as  medidas  mitigadoras  e  compensatórias 
estipuladas no EIV(Estudo  de  Impacto de  Vizinhança)  ou  no EIT 
(Estudo de Impacto de Trânsito) tiverem sido concluídas, quando for 
o caso;

VII –  as  instalações  de  combate  a  incêndio 
tiverem sido executadas, comprovadas através do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros - AVCB elou Laudo Técnico assinado por 
profissional legalmente habilitado;

VIII –as condições de acessibilidade tiverem sido 
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atendidas;
IX –  tenha  sido  apresentado  laudo  técnico 

atestando a eficiência dos projetos complementares, quando exigido.
§  3º.  Para  edificação  unifamiliar  a  concessão  da 

Carta  de  Habite-se  será  expedida  após  apresentação  de  Laudo 
Técnico,  emitido  por  profissional  legalmente  habilitado  junto  ao 
CREA/CAU e respectiva ART e/ou RRT, atestando que a obra foi 
executada em conformidade com o projeto aprovado e encontra-se 
com estabilidade, acessibilidade, segurança, higiene e salubridade.

§ 4º. Para a concessão da Carta de Habite-se para 
edificação unifamiliar,  não será necessária a realização de vistoria 
por profissional engenheiro ou arquiteto servidor municipal.

§ 5º. As vistorias realizadas por responsável técnico 
independem do recolhimento da taxa de vistoria.

§ 6º. Na concessão da Carta de Habite-se, o Laudo 
Técnico deverá integrar o respectivo processo administrativo.

§ 7º. O Laudo Técnico deverá informar a situação 
da edificação em relação ao projeto aprovado para análise do setor 
competente.

§ 8º. O Laudo  Técnico  deverá  ser  assinado  pelo 
profissional legalmente habilitado e pelo proprietário.

§ 9º. Além do Laudo Técnico e a ART e/ou RRT, 
deverá ser apresentado, o Relatório Fotográfico da edificação com no 
mínimo de 04 (quatro) fotos, sendo, 02 (duas) externas e 02 (duas) 
internas.

§ 10. Nos casos em que o relatório fotográfico não 
for suficiente para averiguar a conformidade da obra executada ao 
projeto  aprovado  e  o  atendimento  aos  parâmetros  urbanísticos 
previsto  em  legislação  específica,  o  responsável  técnico  será 
informado e deverá solicitar vistoria realizada pelo setor competente 
da Prefeitura,  apresentando comprovante  ao recolhimento do valor 
previsto para vistoria de obra.

§ 11. O Município a qualquer tempo poderá realizar 
vistorias nas edificações que foram concedidas a "Carta de Habite-
se" através de Laudo Técnico para verificar sua veracidade.

§  12. Para  as  edificações  com  projeto  aprovado 
e/ou que tiveram acréscimo de até 30m² (trinta metros quadrados) de 
área  construída  no  pavimento  térreo  e  estando  de  acordo  com as 
normas vigentes,  o Habite-se e/ou Alvará de Ocupação poderá ser 
concedido, desde que seja apresentado pelo interessado, croqui com a 
planta  de  locação,  no  formato  A3,  indicando  a  área  acrescida, 
ART/RRT do responsável  técnico, além do recolhimento das taxas 
referentes ao acréscimo.

§ 13 - Poderá o Executivo Municipal disponibilizar 
técnico especializado para elabora os Projetos de que tratam esta lei  
para  pessoa  que  queira  fazer  a  construção  de  imóvel  para  fim 
residencial,  desde  que  a  área  de  construção  não  ultrapasse  80m² 
(oitenta  metros  quadrados),  que  o  proprietário  ou  possuidor  seja 
hipossuficiente inscrito no CAD-ÚNICO da Assistência Social e que 
não possua outro imóvel residencial.

Art.  6°.  A  vistoria  e  emissão  do  Alvará  de 
Ocupação e/ou Carta de Habite-se deverão ser efetuadas no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias  úteis,  a contar da data de entrada do 
requerimento  no  setor  responsável,  desde  que  a  documentação 
apresentada esteja de acordo com esta Lei, e demais leis específicas 
do município, e a construção de acordo com o projeto aprovado.

Parágrafo  único. Mediante  despacho 
fundamentado, o Secretário Municipal competente poderá prorrogar, 
por igual período, os prazos previstos neste artigo.

Art. 7°.  Poderá ser concedida Carta de Habite-se 
e/ou Alvará de Ocupação parcial de uma edificação, nos seguintes 
casos:

I - quando se tratar de edificação composta de parte 
comercial  e  parte  residencial,  podendo  cada  unidade  ser  utilizada 
independentemente da outra;

II  - quando  se  tratar  de  edificação  residencial 
coletiva,  será  concedida  Carta  de  Habite-se  para  a  unidade 
residencial que esteja concluída.

III - quando se tratar de mais  de uma edificação 
construída no mesmo terreno, será expedido o Alvará de Ocupação 
ou  a  carta  de  Habite-se  para  aquelas  edificações  que  estiverem 
concluídas.

§ 1º.  Para  a  concessão  prevista  no "caput"  deste 
artigo, os espaços e os compartimentos de uso comum, bem como os 
acessos e as obras de urbanização deverão estar concluídos.

§ 2º. Somente será concedida Carta de Habite-se ou 
Alvará de Ocupação parcial para as edificações que estejam sendo 
executadas de acordo com o projeto aprovado.

Art.8°.  Para concessão da Carta de Habite-se e/ou 
Alvará de Ocupação para edificações comprovadamente existentes há 
mais de 10 (dez) anos, na data de publicação desta Lei, deverá ser 
apresentado ao Município o projeto de levantamento, acompanhado 
de Laudo Técnico de avaliação do imóvel assinado por profissional 
habilitado,  acompanhado  da  respectiva  ART/RRT  registrada  no 
CREA/CAU, atestando a segurança e estabilidade da edificação.

§ 1º. Edificações residenciais com área construída 
até  80m²  (oitenta  metros  quadrados)  e  edificações  comerciais, 
serviços, industriais e institucionais  com área construída até 50 m² 
(cinqüenta  metros  quadrados)  com  apenas  01  (um)  pavimento, 
comprovadamente  existentes  há  mais  de  20  (vinte)  anos,  não 
precisarão  apresentar  projeto  de  levantamento,  laudo  técnico  e 
ART/RRT, devendo requerer à Prefeitura a "Carta de Habite-se e/ou 
Alvará  de  Ocupação",  que  será  concedido  mediante  vistoria  "in 
loco", após pagamento da sanção pecuniária. 

§ 2º. A comprovação da existência da edificação há 
mais  de  20  (vinte)  anos,  se  dará  através  da  Certidão  Cadastral, 
fornecida  pelo  Cadastro  Técnico  Municipal  ou  outro  documento 
emitido por órgão público

§ 3º. A cobrança será feita por m² (metro quadrado) 
da área a ser regularizada, calculada em 02 (duas) UFIR's/m².

§  4º. Para  as  edificações  que  apresentarem 
aberturas a menos de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) das 
divisas laterais e de fundos, é necessária apresentação da anuência 
expressa do proprietário do terreno limítrofe, cuja propriedade será 
comprovada através da certidão de registro imobiliário, escritura ou 
promessa de compra e venda.

§ 5º. A instalação do SPClP (Sistema de Prevenção 
de Combate  de Incêndios e Pânico),  se exigido,  deverá atender ao 
disposto nesta lei.

§ 6º. Será passível de regularização toda edificação 
comprovadamente  existente  há  mais  de  20  (vinte)  anos,  inclusive 
aquelas  que  apresentarem  projeções  e  balanços  sobre  o  passeio 
público, conforme parágrafo 2º.

§  7º. As  obras  que  estiverem  sob  "judice"  não 
poderão  ser  regularizadas,  salvo  após  o  trânsito  em  julgado  da 
sentença, ou após, parecer da Procuradoria Geral do Município que 
opine sobre a possibilidade da sua regularização.

CAPITULO III

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
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Art.  9°.  Toda  obra  ou  instalação  deverá  ser 
fiscalizada  pelo  Município,  tendo o servidor  municipal  incumbido 
desta atividade, livre acesso ao local.

Parágrafo único. O órgão municipal competente, 
para  a  efetividade  e  cumprimento  desta  lei,  deverá  fiscalizar  as 
seguintes atividades:

I - execução de obras públicas e particulares;

II - execução de obras ou serviços em terrenos não 
parcelados e inscritos no perímetro urbano;

III  -  edificação,  instalação,  acomodação  em 
condições precárias de salubridade e que representem perigo;

Art.  10. Após notificação o descumprimento  das 
disposições  desta  lei  verificado  no  exercício  da  fiscalização  dará 
ensejo, cumulativamente ou não, às seguintes penalidades:

I - embargo;

II - multa;

III - interdição;

IV - demolição.

Art.  11.  Deverão ser  mantidos  no local  da  obra, 
com fácil acesso à fiscalização, os seguintes documentos:

a) Alvará  de  Licença  para  construção  ou 
demolição;

b) cópia do projeto aprovado;

c) ART ou RRT do responsável técnico da obra.

Art. 12.  No exercício da fiscalização, sempre que 
verificada  infração  a  esta  lei,  será  expedida  contra  o  infrator 
Notificação Preliminar para que, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias úteis, regularize a situação.

§ 1º. O prazo para regularização da situação será 
arbitrado  pela  autoridade  competente,  no  Auto  de  Notificação, 
respeitando-se o limite estabelecido no caput deste artigo.

§  2º. Esgotado  o  prazo  arbitrado,  na  forma  do 
disposto  no  §  anterior,  sem  que  o  infrator  tenha  regularizado  a 
situação perante o órgão competente, lavrar- se-á o Auto de Infração.

Art.  13. Em  caso  de  constatação,  pelo  órgão 
municipal competente, da realização de obra em circunstâncias que 
ameacem  a  segurança  dos  operários,  do  público  em  geral,  das 
propriedades  vizinhas  e  da  própria  obra,  não  caberá  Notificação 
Preliminar, devendo o infrator ser imediatamente autuado.

Art. 14. Auto de Infração é o instrumento no qual é 
lavrada à descrição de ocorrência que, por sua natureza, característica 
e demais aspectos peculiares, denote que a pessoa física ou jurídica 
contra a qual é lavrado o Auto, tenha infringido, ou tentado infringir  
os dispositivos desta lei.

Art.  15. O  Auto  de  Infração  será  feito  em 
formulário oficial do município, em três vias e deverá conter.

I - a identificação do infrator;

II - a descrição da ação ou omissão, que constitui 
violação ao disposto nesta lei;

III - o dispositivo legal infringido;

IV - o prazo fixado para que a irregularidade seja 
sanada, quando for o caso;

V - o nível de graduação da infração, variável de 
acordo com a sua gravidade;

VI - a penalidade cominada ou aplicada, conforme 
o caso;

VII - a identificação do órgão responsável pelo ato;

VIII - a identificação da reincidência, quando for o 
caso.

§ 1º. Aplica-se  à  Notificação  Preliminar,  no  que 
couber itens previstos no "caput" deste artigo.

§ 2º. Uma das vias da notificação ou da autuação 
será entregue ao notificado mediante recibo;

§ 3º. No caso de ausência do infrator notificado ou 
autuado ou diante da recusa deste em receber a notificação ou o auto 
de infração lavrado, o notificante fará menção dessa circunstância e 
remeterá ao infrator cópia da notificação ou do auto de infração, com 
aviso de recebimento (AR), dando- se como notificado na data de 
recebimento deste, podendo, ainda, publicá- la no Diário Oficial do 
Município ou em jornal de circulação na cidade, caso o infrator não 
seja encontrado via postal.

§  4º. O  auto  de  infração  não  terá  o  seu  valor 
probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas.

CAPITULO IV
DASDISPOSIÇÕESGERAIS

Art. 16.  A execução de obras somente poderá ser 
iniciada  depois  de  aprovado o projeto arquitetônico,  quando for  o 
caso, e expedido o Alvará de Licença para a sua execução.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  17. Os  projetos  de  edificações  protocolados 
até a data de publicação desta lei serão analisados com base na lei 
vigente.

Art.  18. O  Chefe  do  Executivo  expedirá  os 
decretos,  portarias,  circulares,  ordens  de  serviços  e  outros  atos 
administrativos  que  se  fizerem necessários  à  fiel  observância  das 
disposições desta lei.

Art.  19. Os agentes,  ou  servidores  públicos,  que 
descumprirem  as  obrigações  previstas  nesta  lei,  serão 
responsabilizados: penal, civil e administrativamente.

Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Frei Gaspar-MG, 18 de novembro de 2021.

Edson Alves dos Santos
Prefeito Municipal

LEI Nº 750/2021, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Altera o artigo 8º da Lei 721 de 20 de dezembro de 
2020, e dá outras providência".

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  FREI 
GASPAR aprovou e eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º - Fica alterado o artigo 8º da Lei 721 de 20 de dezembro de  
2020  (Lei  Orçamentária  Anual),  que  passa  a  vigorar  com  os 
seguintes dizeres:

Art: 8º - Fica o Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite  
de (20%) vinte por cento do valor total do orçamento,  
nas  dotações  que  se  fizerem  insuficientes  durante  a  
execução  orçamentária  de  2021,  podendo  para  tanto,  
utilizar  da  anulação  parcial  e/ou  total  de dotações,  
conforme disposto o artigo 43 da Lei 4.320/64;

Art. 2º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os seus efeitos para o mês de outubro/2021.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Frei Gaspar-MG, 18 de 
novembro de 2021.

Edson Alves dos Santos
Prefeito Municipal

Lei n° 751/2021, de 18 de novembro de 2021

 “Dispõe sobre a outorga e a gestão de concessão para 
confecção,  instalação  e  manutenção  de  elementos  no 
mobiliário  urbano,  com  exploração  publicitária,  a 
título oneroso, no Município de Frei Gaspar”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR – Estado de Mi-
nas Gerais, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, apre-
senta o presente Projeto de Lei:

 Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a outorgar, mediante licitação, 
às empresas ou consórcio de empresas, concessão visando a criação,  
confecção, instalação e manutenção, com exploração publicitária, a 
título oneroso à concessionária, conforme disposições do edital de li-
citação.

Parágrafo 1º -  Caberá ao Executivo,  a  realização de licitação,  na 
modalidade concorrência, bem como a respectiva contratação e fisca-
lização da execução dos serviços e dos ajustes contratuais.

Parágrafo 2º - A concessão ora autorizada deverá assegurar a execu-
ção e o gerenciamento de todas as atividades necessárias à manuten-
ção da qualidade e continuidade dos serviços prestados.

Art. 2º - Serão objeto de outorga e concessão, nos termos desta lei, a 
instalação, manutenção e exploração dos serviços de publicidade em 
mobiliário urbano, tais como:  placas indicativas de nomes de vias e 
logradouros  públicos,  relógios  eletrônicos  digitais  disponibilizando 
informações sobre o tempo, a temperatura, a qualidade do ar e outras 
de  natureza  institucional,  abrigos  de  embarque  e  desembarque  de 
passageiros  de  transporte  público,  totens  indicativos  de  parada  de 
ônibus e outros de interesse público do Município de Frei Gaspar.

Parágrafo  1º  - Competirá  à  concessionária  a  manutenção  e 
exploração da publicidade em mobiliário urbano já instalado,  bem 
como a instalação, manutenção e exploração de novos equipamentos 
de mobiliário urbano que se fizerem necessárias.

Parágrafo 2º  - O concessionário será remunerado pela exploração 
dos anúncios nos painéis de publicidade instalados.

Art.3 º - A exploração, mediante licitação e contrato, dos serviços 
objeto do caput, do artigo 1º e seus parágrafos, será em regime de 
concessão não onerosa ao Poder Público concedente, pelo prazo de 
10 (dez) anos, prorrogável a critério das partes por,  no máximo, 5 
(cinco)  anos,  podendo  o  Poder  Público,  contudo,  a  qualquer 
momento, revogá-la, anulá-la ou rescindi-la, nos casos previstos em 
lei.

Art. 4º - As despesas com instalação, manutenção ou substituição do 
mobiliário urbano de que trata esta Lei, correrão por conta exclusiva  
da concessionária, não cabendo ao Poder concedente qualquer tipo de 
despesa relacionada com a prestação dos serviços, inclusive quanto a 
eventuais  danos  produzidos  contra  terceiros  por  atos  da 
concessionária,  por  meio  de  seus  representantes,  empregados, 
prepostos ou em razão da utilização de seus equipamentos.

Parágrafo Único - Caberá à concessionária a responsabilidade pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, 
autorais e demais despesas resultantes da execução da implantação e 
manutenção  do  mobiliário  urbano,  bem  como  da  exploração 
comercial da publicidade.

Art. 5º  -  É  expressamente  proibida  a  propaganda,  em  qualquer 
mobiliário  urbano  objeto  desta  Lei,  de  cunho  eleitoral, 
discriminatória  de  qualquer  natureza,  que  explore  o  medo  ou  a 
superstição  e  o  sexo,  atente  contra  valores  ambientais,  religiosos,  
morais e bons costumes, de marcas de bebidas alcoólicas, cigarros ou 
qualquer outro produto nocivo à saúde.

Art. 6º - A concessionária não poderá ceder ou por qualquer forma, 
transferir a concessão a terceiros sem autorização expressa do Poder 
Público Municipal.

Art. 7º - Nos loteamentos, aprovados a partir da vigência desta Lei, 
competirá aos loteadores a responsabilidade pela instalação de placas 
de identificação de nomes de vias e logradouros públicos, correndo 
as despesas por conta dos mesmos.

Parágrafo Único - Instaladas as placas a que se refere o caput deste 
artigo, a concessionária não terá direito à exploração dos serviços de 
publicidade sobre estas.

Art. 8º - A padronização dos equipamentos do mobiliário urbano, 
suas características, dimensões, localização e distribuição por toda a 
área do Município de Frei Gaspar, bem como os critérios de explora-
ção publicitária, serão fixados conforme diretrizes estabelecidas por 
ato do Executivo.

Art. 9º - O valor da contrapartida pago pela concessionária será geri-
do pelo Poder Executivo e aplicados, na implantação, conservação e 
manutenção dos elementos do mobiliário urbano de uso e utilidade 
pública integrantes da paisagem urbana do Município de Frei Gaspar.

Art. 10 - Findo o contrato de concessão, os equipamentos de que tra-
ta esta lei ficarão definitivamente incorporados ao patrimônio do Mu-
nicípio de Frei Gaspar, que poderá utilizá-los do modo que entender 
conveniente, de forma direta ou por intermédio de terceiros, sem di-
reito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou in-
denização à concessionária, seja a que título for.

DOS RELÓGIOS ELETRÔNICOS DIGITAIS

Art. 11 - Os relógios eletrônicos digitais deverão ter marcação sin-
cronizada de hora, indicação de temperatura local e de qualidade do 
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ar, bem como veicular informações de interesse da Cidade, por meio 
de painéis de mensagens. 

Art. 12 - Os relógios a serem instalados deverão ser compostos por 
estrutura e mostrador com painel de mensagens variáveis, sendo suas 
dimensões definidas no edital de licitação.

Parágrafo 1º - Quando solicitado pela concedente, parte do espaço 
reservado à publicidade poderá ser destinada a mensagens institucio-
nais, na forma prevista no edital de licitação. 

Parágrafo 2º- Não será permitida a instalação do equipamento em 
braços projetados, voltados para o interior das ruas ou vias, a fim de 
não conflitar com o sistema de sinalização viária, devendo sua proje-
ção estar a, no mínimo, 0,5m (meio metro) das guias. 

Parágrafo 3º - O equipamento poderá contar com câmeras de moni-
toramento do entorno, que possibilitem a utilização das imagens em 
tempo real e de maneira remota pelos diversos órgãos públicos muni-
cipais, estaduais e federais.

Parágrafo 3º  - A prefeitura Municipal de Frei Gaspar receberá da 
empresa concessionária, 10% (dez por cento) do total líquido arreca-
dado com a publicidade nas placas instalada nos estádio de futebol r 
quadras poliesportivas.

Art.  13 -  As características,  dimensões,  quantidades e  localização 
dos equipamentos de que trata esta lei, as normas atinentes à explora-
ção publicitária e as condições de participação na licitação, dentre 
outras regras, serão definidas no respectivo edital de licitação. 

Art. 14 - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, 
naquilo que se fizer necessário, no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
após sua publicação.

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Frei Gaspar/MG, 18 de novembro de 2021.

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal

LEI N° 752 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana - IPTU e dá outras providências”. 

O Povo do Município de Frei Gaspar – Estado de Minas Gerais, por 
seus  representantes  na  Câmara  Municipal,  aprovou,  e  eu  Prefeito 
Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º - O Projeto de Lei institui a  Lei que versa sobre o 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com a finalidade de 
atualizar os cálculos referentes aos imóveis residenciais, comerciais e 
industriais do Município de Frei Gaspar/MG, anteriormente instituí-
dos pela Lei nº 083 de 15-09-1973.
 

Capítulo II

DAS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA A ATUA-
LIZAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO IPTU DO MUNICÍ-

PIO.

Seção I

Fato Gerador

 Art.  2º  - O  Imposto  sobre  a  Propriedade  Predial  e 
Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o 
domínio  útil  ou  a  posse  de  bem imóvel,  por  natureza  ou  acessão 
física,  como  definido  na  lei  civil,  localizado  na  zona  urbana  do 
Município. 

 Parágrafo Único - Para os efeitos deste imposto, entende-
se como zona urbana:

 I. a  que for  definida  como tal  na legislação urbanística 
municipal  e  que  seja  dotada  dos  melhoramentos  e  equipamentos 
mínimos exigidos em Lei Complementar Federal; 

 II. as  áreas  urbanizáveis  ou  de  expansão  urbana 
constantes  de  loteamentos  aprovados  pelos  órgãos  competentes, 
destinados à habitação, a indústria, ao comércio ou ao serviço;

 III. as  glebas,  chácaras  e  terrenos  não  loteados, 
aproveitados  ou  não  em  qualquer  atividade  agrícola,  pecuária, 
agropecuária ou agroindustrial, localizadas no perímetro urbano; 

 Art. 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no 
dia 1º (primeiro) de janeiro de cada exercício financeiro. 

 Art.  4º  - A  incidência  do  imposto  independe  do 
cumprimento  de  quaisquer  exigências  legais,  regulamentares  ou 
administrativas,  sem  prejuízo  das  penalidades  cabíveis  pelo 
descumprimento das obrigações acessórias.

Seção II

Sujeito Passivo

 Art.  5º  - Contribuinte  do  imposto  é  o  proprietário  do 
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer 
título. 

 Art. 6º - É responsável  pelo pagamento do IPTU e das 
taxas que com ele são cobradas: 

 I. o adquirente, pelo débito do alienante;

 II. o  espólio,  pelo  débito  do  de  cujus,  até  a  data  da 
abertura da sucessão; 

 III. o sucessor a qualquer título e o meeiro pelo débito do 
espólio até a data da partilha ou adjudicação. 

 Parágrafo  Único -  Quando  a  aquisição  se  fizer  por 
arrematação  em hasta  pública  ou  na  hipótese  do  inciso  III  deste 
artigo, a responsabilidade terá por limite máximo, respectivamente, o 
preço da arrematação ou o montante do quinhão, legado ou meação. 

Seção III

Base de Cálculo

 Art. 7º - A base de cálculo do imposto é o valor venal do 
imóvel.   

Parágrafo  Único:  Na  determinação  da  base  de  cálculo  não  será 
considerado  o  valor  dos  bens  móveis  mantidos  em  caráter 
permanente  ou  temporário  no  imóvel,  para  sua  utilização, 
exploração, aformoseamento ou comodidade.
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 Art.  8º -  Fica  o  Executivo  autorizado  a  proceder, 
anualmente, e em conformidade com os critérios estabelecidos nesta 
Lei, à avaliação dos imóveis para fins de determinação do seu valor 
venal. 

 §  1º  - O  valor  venal  do  imóvel  será  determinado  em 
função dos elementos a seguir  indicados, tomados em conjunto ou 
separadamente:

I. preços correntes das transações no mercado imobiliário; 
II. zoneamento urbano; 

III. características do logradouro e da região onde se situar o 
imóvel;

IV. características do terreno como:
a. área; 
b. topografia, forma e acessibilidade;

 V. características da construção como: 

a. área; 
b. qualidade, tipo e ocupação; 
c. o ano da construção;

 VI. outros dados informativos tecnicamente reconhecidos. 

 § 2º - Nos casos específicos de imóveis para os quais a 
aplicação dos procedimentos previstos nesta lei, e especialmente no 
parágrafo  primeiro  deste  artigo,  possa  conduzir  a  avaliação 
manifestamente  injusta ou inadequada, poderá o órgão competente 
rever os valores venais ou promover avaliação especial para fins de 
determinação do valor venal do imóvel.  

 Art. 9º - A avaliação dos imóveis será procedida através 
da Planta Genérica de Valores que conterá a Planta de Valores de 
Terrenos e a Tabela de Valores de Construção e, quando for o caso, 
os fatores específicos de correção que impliquem em depreciação ou 
valorização do imóvel.

 Parágrafo Único - Não sendo expedida a Planta Genérica 
de Valores, os valores venais dos imóveis serão atualizados com base 
nos índices oficiais de correção monetária, divulgados pelo Governo 
Federal. 

 Art. 10 - A Listagem ou Planta de Valores de Terrenos e a 
Tabela de Valores de Construção fixarão, respectivamente, os valores 
unitários  do  metro  quadrado  de  terreno  e  do  metro  quadrado  de 
construção, que serão atribuídos: 

 I. A lotes, a quadras, a face de quadras, a logradouros ou a 
regiões determinadas, relativamente aos terrenos; 

 II.  A  cada  um  dos  padrões  previstos  para  os  tipos  de 
edificações  indicados  na  Tabela  de  Valores  de  Construção, 
relativamente às construções. 

 §1º - O valor do terreno resultará da multiplicação de sua 
área total pelo correspondente valor unitário do metro quadrado de 
terreno,  e  pelos  fatores  de  correção  aplicáveis  segundo  as 
características do terreno, conforme Anexos II e III desta Lei. 

 §2º - No cálculo do valor venal de terreno de imóvel em 
condomínio será considerada a fração ideal correspondente a cada 
unidade autônoma. 

 Art. 11- A Tabela de Valores de Construção, constante da 
Planta  Genérica  de  Valores,  fixará  o  valor  unitário  do  metro 
quadrado de construção para cada tipologia construtiva. 

 §1º - O valor da construção resultará da multiplicação da 
área  total  edificada  pelo  valor  unitário  do  metro  quadrado  de 
construção  e  pelos  fatores  de  correção  aplicáveis  segundo  as 
características da construção, conforme Anexos II, IV, V, VI e VII. 

 §2º- O valor  unitário  do metro  quadrado de  construção 
será obtido pelo enquadramento da construção em uma das tipologias 
previstas na Tabela de Valores de Construção, em conformidade com 
as características predominantes na construção. 

 §3º - A área total edificada será obtida através da medição 
dos  contornos  externos  da  construção  ou  da  projeção  do  andar 
superior ou da cobertura, computando-se também a área das sacadas, 
porões,  jiraus,  terraços,  mezaninos  e  piscinas,  observadas  as 
disposições regulamentares. 

 §4º -  No  cálculo  da  área  total  edificada  das  unidades 
autônomas de imóvel em condomínio, será acrescida à área privativa 
de cada unidade, a parte correspondente das áreas comuns edificadas 
em função de sua fração ideal. 

 Art.12 - O valor venal do imóvel será obtido pela soma 
do valor  do terreno com o valor  da construção,  quando existente. 
Parágrafo Único. Para os efeitos desta lei, as obras paralisadas ou em 
andamento, as edificações condenadas ou em ruínas, e as construções 
de natureza temporária, não serão consideradas como área edificada. 

 Art.13 - Para fins de inscrição no Cadastro Imobiliário, 
considera-se situado o imóvel  no logradouro correspondente à sua 
frente efetiva. 

 §1º -  No caso de  imóvel  não  construído,  com duas  ou 
mais  esquinas  ou  com  duas  ou  mais  frentes,  será  considerado  o 
logradouro relativo à frente indicada no título de propriedade ou, na 
falta deste, o logradouro que confira ao imóvel maior valorização. 

 §2º -  No caso de imóvel  construído em terreno com as 
características  do  parágrafo  anterior,  que  possua  duas  ou  mais 
frentes,  será  considerado  o  logradouro  correspondente  à  frente 
principal  e,  na  impossibilidade  de  determiná-la,  o  logradouro  que 
confira ao imóvel maior valor. 

§3º -  No  caso  de  terreno  interno  será  considerado  o 
logradouro que lhe dá acesso ou, havendo mais de um logradouro de 
acesso, aquele a que haja sido atribuído maior valor. 

 §4º -  No caso de  terreno encravado será considerado o 
logradouro correspondente à servidão de passagem. 

 Art.14 - Os dados necessários à fixação do valor venal do 
imóvel  serão  arbitrados  pela  autoridade  competente  quando  a  sua 
coleta for impedida ou dificultada pelo sujeito passivo.

 Parágrafo  Único -  Para  o  arbitramento  de  que  trata  o 
artigo, serão tomados como parâmetros os imóveis de características 
e dimensões semelhantes, situados na mesma quadra ou na mesma 
região em que se localizar o imóvel cujo valor venal estiver sendo 
arbitrado. 

Seção IV

Lançamento e Arrecadação

 Art.15 -  As  alíquotas  do  IPTU  são  as  constantes  das 
tabelas integrantes do Anexo I desta Lei. 

 Art.16 - O IPTU será lançado anualmente de acordo com 
a situação fática do imóvel na data da ocorrência do fato gerador.  

 Parágrafo Único - As taxas que direta ou indiretamente 
se relacionem com a propriedade ou posse  do imóvel  poderão ser  
lançadas  e  cobradas  conjuntamente  com  o  IPTU,  conforme 
estabelecido  em  decreto  de  lançamento  anual,  adotando-se  as 
mesmas condições de pagamento para ambos os tributos.

 Art.17 - O lançamento do IPTU e das taxas que com ele 
são cobradas será feito de ofício, com base nos dados constantes do 
Cadastro Imobiliário. 
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 § 1º - O sujeito passivo será notificado do lançamento por 
meio de decreto do Chefe do Executivo. 

 §  2º -  O  decreto  mencionado  no  parágrafo  anterior, 
estabelecerá prazo e forma de pagamento, podendo ainda:

I. Autorizar o pagamento em parcelas; 
II. Estabelecer descontos pelo pagamento à vista. 

III.
Seção V

Inscrição em Dívida Ativa

 Art. 18 - O IPTU e as taxas que com ele são cobradas, 
não  quitados  no  exercício  a  que  se  referir  o  lançamento,  serão 
inscritos em dívida ativa. 

 §1º - Ocorrendo quitação parcial, o crédito remanescente 
será inscrito em dívida ativa acrescido de multa, juros e atualização 
monetária, conforme índices adotados pelo Município, calculados a 
partir do vencimento da última parcela não integralmente quitada. 

 §2º.  Poderá  ser  inscrito  no  mesmo  exercício  a  que  se 
referir o lançamento, o crédito para o qual existam 3 (três) ou mais 
parcelas  em  atraso,  após  notificação  para  regularização  do 
parcelamento. 

Seção VI

Obrigações Acessórias

 Art. 19 - O proprietário,  o titular do domínio útil  ou o 
possuidor  a  qualquer  título,  bem  como  o  inventariante,  o 
administrador judicial, o síndico, o liquidante ou o sucessor em se 
tratando  de  espólio,  sociedade  em  processo  de  concordata, 
recuperação judicial ou em liquidação, ou sucessão, respectivamente, 
ficam obrigados a: 

I. promover a inscrição dos imóveis no Cadastro Fiscal;
II. informar à Administração Tributária qualquer alteração na 

situação  cadastral  do  imóvel,  como  parcelamento,  des-
membramento,  remembramento,  demarcação,  divisão, 
medição judicial definitiva de terreno, construção, amplia-
ção e  reforma,  ou  qualquer  outra  ocorrência  que  possa 
afetar o valor venal do imóvel; 

III. exibir os documentos necessários à inscrição ou atualiza-
ção cadastral, bem como a fornecer todas as informações 
solicitadas pelo Fisco;

IV. franquear ao agente do Fisco, devidamente credenciado, 
as dependências do imóvel para vistoria. 

 §1º -  O  órgão  fazendário  competente  poderá  intimar  o 
obrigado a prestar informações necessárias à inscrição ou alteração 
de dados cadastrais, as quais serão fornecidas no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da intimação. 

 §2º  -  Não  sendo  fornecidas  as  informações  no  prazo 
estabelecido,  o  órgão  fazendário  competente,  valendo-se  dos 
elementos de que dispuser, promoverá a inscrição ou a alteração, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis. 

 §3º - As pessoas nomeadas no artigo, quando gozarem de 
imunidade  ou  isenção  do  IPTU,  ficam obrigadas  a  apresentar  ao 
órgão fazendário o documento pertinente à venda de imóvel de sua 
propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da expedição do 
documento da transmissão do imóvel. 

 Art. 20 - Nenhum processo administrativo que tenha por 
objeto  a  concessão  de  "Baixa  e  Habite-se",  modificação, 
desmembramento  e/ou  remembramento  ou  loteamento,  será 
arquivado antes de sua remessa à Secretaria Municipal de Fazenda 
para  fins  de  atualização  do  Cadastro  Imobiliário,  sob  pena  de 
responsabilidade funcional. 

 Parágrafo Único - A obrigação de que trata o caput fica 
dispensada, se já devidamente atualizado o Cadastro Imobiliário pelo 
próprio órgão responsável pelo procedimento previsto. 

Seção VII

Isenções e Benefício

 Art.  21 -  São  isentos  do  IPTU  –  Imposto  Predial  e 
Territorial Urbano os imóveis:

I. Pertencentes  as  agremiações  desportivas  filiadas à  Liga 
Municipal de Desporto de Frei Gaspar, quando usados na 
manutenção de seus objetivos sociais. 

II. De uso residencial, com área edificada de até 100 m², des-
tinado à moradia exclusiva do seu proprietário, que com-
prove ter idade superior a 60 (sessenta) anos e renda má-
xima  equivalente  a  03  (três)  salários  mínimos,  devida-
mente comprovada e que não possua outros imóveis.

III. Destinados à própria residência, sendo titular e proprietá-
rio ex-combatente do Brasil ou seu cônjuge na constância 
do estado de viuvez, e filhos menores, observada disposi-
ção de norma regulamentadora. 

 Art. 22 - Fica reduzido em 50% (cinquenta por cento) o 
IPTU dos imóveis em construção, desde que a obra esteja totalmente 
regularizada perante os órgãos competentes do Município.

 §1º  - O  benefício  de  que  trata  o  caput  deste  artigo, 
somente  poderá  ser  aplicado  no  máximo  em  3  (três)  exercícios 
consecutivos. 

 §2º - Para fazer jus ao disposto neste artigo, o contribuinte 
deverá  requerer  o  benefício  junto  ao  Departamento  de  Rendas 
Imobiliárias, da Secretaria Municipal de Fazenda, no mês de janeiro 
de cada exercício, anexando o Alvará de construção e a comunicação 
de início da obra. 

 Art. 23 - Fica reduzido em 35% (trinta e cinco por cento) 
o  IPTU  dos  imóveis  pertencentes  às  agremiações  desportivas 
licenciadas e filiadas à Federação Esportiva Estadual, quando usados 
na manutenção de seus objetivos sociais. 

 Art. 24 - Será reduzido o IPTU dos imóveis residenciais 
de proprietários com renda máxima equivalente a 03 (três) salários 
mínimos, devidamente comprovada, destinados à sua moradia e que 
não possua outros imóveis, conforme Anexo VIII. 

 Parágrafo Único - Os descontos estabelecidos no Anexo 
VIII não serão cumulativos com o desconto padrão concedido para 
pagamento em Cota Única. 

Capítulo III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25 - Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I. Anexo I – Alíquotas do IPTU;

II. Anexo II – Fórmulas de Cálculo do Valor Venal;

III. Anexo III – Coeficientes Corretivos do Valor Venal do 
Terreno; 

IV. Anexo IV- Tabela de Padrão de Acabamento da Edifica-
ção; 

V. Anexo V - Tabela de definição da Categoria da Edificação 
segundo a pontuação obtida através do Padrão de Acaba-
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mento conforme cadastro constante no BCI - Boletim de 
Cadastro Imobiliário;

VI. Anexo VI - Coeficiente de Idade da Edificação; 

VII. Anexo VII – Coeficiente de Conservação da Edificação; 

VIII. Anexo VIII – Tabela de redução do IPTU dos imóveis re-
sidenciais.

IX.
 Art.  26  - Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Frei Gaspar, 18 de novembro de 2021

Edson Alves dos Santos

Prefeito Municipal

Anexos da Lei nº 752/2021 que dispõe sobre o IPTU do Município:

Anexo I – Alíquotas do IPTU

Item Uso do imóvel Alíquota

I

Quando se tratar de imóvel edificado e de ocupação exclusivamente residencial; 0,5% (meio por cento)

II

Quando se tratar de imóvel edificado e de ocupação diferente ao do item anterior; 1,0% (um por cento)

III

Quando se  tratar  de  imóvel  em construção,  desde  que  a  obra  esteja  totalmente 
regularizada perante os órgãos de controle urbano do Município;

1,0% (um por cento)

IV Quando se trata de imóvel não edificado; 2,0% (dois por cento)

V

Quando se tratar de imóvel com obras paralisadas ou em andamento sem que a obra 
esteja totalmente regularizada prante os órgãos de controle urbano do Município, ou 
com edificações condenadas ou em ruinas;

2,0% (dois por cento)

Quando  se  trata  loteamento  aprovados,  em  fase  de  implantação  das  obras  
definitivas e que pertençam ao Loteamento

0,5% (meio por cento)
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VI §1° A fase de implantação total do projeto de loteamento aprovado terá duração máxima de 04 (quatro) anos;

§2° Após a transferência do imóvel para terceiros, mesmo durante a fase de implantação, a alíquota voltará a ser cobrada de 
acordo com o escalonamento deste anexo

Anexo II – Fórmulas de Cálculo do Valor Venal:

Fórmulas gerais para cálculo dos valores venais dos imóveis para incidência das alíquotas do IPTU:

1. Valor Venal do Terreno:  

VT = VB x Ft.loc x Fração do Terreno x Situação x Pedologia x Topografia x Coeficiente de Aproveitamento

• VT = Valor Venal do Terreno
• VB = Valor Base de Cálculo
• Ft.loc – Fator de Localização = Valor/m² do terreno conforme a Planta Genérica de Valores dividido pelo Valor Base
• Fração do Terreno = Área do Terreno multiplicado pela fração ideal ou fração específica
• Situação = posição do terreno em relação à Via pública ou seja: uma frente, mais de uma frente, esquina ou encravado/vila.
• Pedologia = tipo característico principal do terreno: normal, arenoso, rochoso, alagado, inundável ou combinação dos demais.
• Topografia = posição topográfica do terreno em relação à via principal: aclive pequeno, aclive médio ou aclive grande, declive pequeno,  

declive médio ou declive grande, irregular ou plano.
• Coeficiente de Aproveitamento = é a relação entre a área edificável e a área do terreno. A área edificável é igual a área do terreno deduzida 

das áreas non aedificant.

Para definição da Fração Ideal ou Fração Específica do Terreno:

Fração Ideal = Área do Terreno x Área Edificada da Unidade /Área total Edificada

Fração Específica = é definida no registro do imóvel

2. Valor Venal da Edificação:  

VE = Valor/m² da Edificação x Área da Unidade x (Pontuação / 100) x SubTipo x Conservação x Coeficiente de Idade

• VE = Valor Venal da Edificação
• Valor/m² da Edificação = Valor definido na Planta Genérica de Valores para Construção conforme o tipo e a categoria da edificação:  

casa, casa popular, sobrado, apartamento, sala, loja, especial, galpão, telheiro ou indústria.
• Obs.:  A  Categoria  da  Edificação  é  estabelecida  pela  pontuação  alcançada  no  BCI  –  Boletim  de  Cadastro 

Imobiliário de acordo com o padrão dos acabamentos: Alta, Normal ou Baixa.
• Área da Unidade = Área Edificada cadastrada no BCI – Boletim de Cadastro Imobiliário.
• Pontuação = pontuação obtida através do BCI – Boletim de Cadastro Imobiliário conforme os tipos de acabamentos da edificação.

• SubTipos = posição relativa da edificação (posição, situação e fachada)
• Conservação = estado de conservação da edificação: Ótima, Bom, Regular e Mau.
• Categoria = é estabelecida pela pontuação alcançada no BCI: Luxo, Alta, Normal ou Baixa.

• Coeficiente de Idade = é definido pela idade da edificação ou seja: quanto mais velho o imóvel mais depreciação ele terá.
•
Anexo III – Coeficientes Corretivos do Valor Venal do Terreno:

Fator Tipo Coeficiente

a) Situação do terreno Esquinas 1,10
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Duas ou mais frentes 1,10

Uma frente 1,00

Encravado 0,80

Vila 0,80

f) Pedologia

Alagado 0,60

Inundável 0,70

Rochoso 0,80

Normal 1,0

Arenoso 0,90

Combinação dos demais 0,80

l) Topografia

Plano 1,00

Aclive Pequeno (até 30°) 0,90

Aclive Médio (entre 30° e 45°) 0,80

Aclive Grande (acima de 45°) 0,70

Declive Pequeno (até 30°) 0,80

Declive Médio (entre 30° e 45°) 0,70

Declive Grande (acima 45°) 0,60

Irregular 0,80

t) Aproveitamento 
do terreno

De 90,1% a 100% 1,00

De 80,1% a 90% 0,90

De 70,1% a 80% 0,80

De 60,1% a 70% 0,70

De 50,1% a 60% 0,60

Inferior ou igual a 50% 0,50

Obs.: Não será computável como área edificável, as áreas relacionadas abaixo:

• Faixa Non Aedificant de Leito de Águas Correntes conforme legislação ambiental;
• Faixa Non Aedificant de Nascentes de Águas conforme legislação ambiental;
• Faixa Non Aedificant de Áreas de Preservação Permanente conforme legislação ambiental;

• Faixa Non Aedificant de Áreas sob Linha de Transmissão de Energia Elétrica;
• Áreas com inclinação superior a 47% (quarenta e sete por cento).

Anexo IV- TABELA DE PADRÃO DE ACABAMENTO DA EDIFICAÇÃO:

Item Tipo de Acabamento Casa Pop., Casa 
ou Sobrado

Apart. Loja 
ou 

sala

Especial Galpão Industria Talheiro

R
ev

es
tim

en
to Sem revestimento 0 0 0 0 0 0 0

Emboco/Reboco 3 3 3 3 3 3 0

Caiação 5 5 5 5 4 4 0

Tinta óleo, látex ou acrílica 7 7 7 7 5 5 0
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Pedra ardósia 8 8 8 8 6 6 0

Cerâmica 12 12 12 12 7 7 0

Madeira 11 11 11 11 8 8 0

Pedra decorativa 13 13 13 13 9 9 0

Especial (granito/mármore) 15 15 15 15 10 10 0

Pi
so Terra batida 0 0 0 0 3 3 5

Cimento 3 3 3 3 5 5 8

Ardósia 5 5 5 5 7 7 11

Cerâmica normal/Mosaico 7 7 7 7 8 8 13

Marmorite 9 9 9 9 9 9 13

Taco 10 10 10 10 9 9 13

Material plástico 11 11 11 11 10 10 16

Tábuas 12 12 12 12 10 10 16

Cerâmica especial 13 13 13 13 12 12 18

Especial (granito/mármore) 15 15 15 15 15 15 20

Fo
rr

o Inexistente 0 0 0 0 0 0 0

Madeira 5 5 5 5 5 5 5

Laje 6 6 6 6 6 6 6

Chapas / PVC 8 8 8 8 8 8 8

Estuque / Gesso 10 10 10 10 10 10 10

C
ob

er
tu

ra Palha / Zinco / Cavaco 3 3 3 3 6 6 6

Fibrocimento / Amianto 7 7 7 7 12 12 12

Laje 9 9 9 9 14 14 14

Estrutura metálica 11 11 11 11 16 16 16

Telha colonial 13 13 13 13 18 18 18

Especial 15 15 15 15 20 20 20

In
st

al
aç

ão
 S

an
itá

ri
a Inexistente 0 0 0 0 0 0 0

Externas 3 3 3 3 3 3 3

Interna simples 5 5 5 5 5 5 5

Interna completa (padrão normal) 7 7 7 7 7 7 7

Interna completa (padrão luxo) 12 12 12 12 10 10 10

Es
tr

ut
ur

a Madeira 12 12 12 12 12 12 12

Alvenaria 15 15 15 15 15 15 20

Concreto 20 20 20 20 20 20 25

Metálica 25 25 25 25 25 25 30

Inexistente 0 0 0 0 0 0 0
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In
st

al
aç

ão
 E

lé
tr

ic
a

Aparente 5 5 5 5 8 8 8

Embutida 8 8 8 8 10 10 10

Anexo V - Tabela de definição da Categoria da Edificação segundo a pontuação obtida através do Padrão de Acabamento conforme cadastro 
constante no BCI - Boletim de Cadastro Imobiliário.

Anexo VI - Coeficiente de Idade da 
Edificação

Idade da Edificação Coeficiente

0 a 5 anos 1.0

6 a 15 anos 0.95

16 a 25 anos 0.85

26 a 50 anos 0.75

Acima de 50 anos 0.6

Anexo VII – Coeficiente de Conservação da Edificação

Conservação da Edificação Coeficiente

Ótimo 1.0

Bom 0.9

Regular 0.7

Mal 0.5

Anexo VIII – Tabela de redução do IPTU dos imóveis residenciais

Item Faixa de Área Construída Percentual do Desconto no IPTU

I Até 60,00 m² 90%

II De 60,01 a 70,00 m² 80%

III De 70,01 a 80,00 m² 60%

IV De 80,01 a 100,00 m² 40%

V De 90,01 a 120,00 m² 40%

VI De 120,01 a 150,00 m² 30%
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Faixa de pontuação Categoria

0 a 50 pontos Baixa

51 a 75 pontos Média

76 a 100 pontos Alta
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