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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO VERDE DE MINAS 
Diário Oficial Eletrônico 

Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

Lei nº 988/2023 

 

“Dispõe sobre remissão e anistia relativas a Impostos sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, das taxas 

fundiárias, Dívida Ativa Municipal e exclusão de cadastros 

imobiliários, e dá outras providências.” 

 

O Povo do Município de Ouro Verde de Minas - MG, por meio de seus representantes legais na 

Câmara Municipal aprova, e eu, Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte lei: 

 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º. Esta Lei concede, aos imóveis cadastrados junto ao Setor Tributário, remissão e anistia 

de créditos tributários relativos aos Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, das 

taxas fundiárias e Dívida ativa Municipal em decorrência do processo de Regularização Fundiária Urbana – 

REURB, conforme Decreto 062/2021, no âmbito do Município de Ouro Verde de Minas, nas hipóteses e nas 

condições estipuladas nos artigos seguintes. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I – taxas fundiárias, aquelas administradas pela Coordenadoria do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana da Secretaria Municipal de Fazenda. 

II – créditos tributários constituídos, os que foram objeto de: 

a) Auto de Infração; 

b) Nota ou Notificação de Lançamento; ou 

c) Confissão de dívida. 

LEI  
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III – Dívida Ativa Municipal, aqueles créditos de IPTU lançados e não pagos pelo contribuinte na 

esfera Municipal. 

Art. 2º. Entende-se por REURB como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial 

urbano e à titulação dos respectivos ocupantes, tratando-se de um procedimento complexo que deve 

abranger a regularização urbanística de áreas e lotes, só estará completo com o registro definitivo dos títulos 

no Registro de Imóveis e a implantação das melhorias urbanísticas. 

Art. 3º. Autoriza-se a exclusão dos cadastros imobiliários junto ao setor tributário para se 

proceder com novos cadastramentos junto a Regularização Fundiária Urbana Municipal - REURB. 

 

CAPÍTULO II 

Dos benefícios relativos ao IPTU e taxas fundiárias 

Art. 4º. Ficam remitidos os créditos tributários constituídos até 31 de dezembro de 2022, 

inscritos ou não em dívida ativa, relativos ao IPTU e taxas fundiárias, nos termos dos Arts. 34, 130 e 132, 

todos da Lei Federal nº 5.172 de 1966. 

Parágrafo único. Estende-se a remissão prevista neste artigo aos créditos constituídos após a 

data mencionada no caput e antes do cumprimento do disposto no inciso I no art. 7º, desde que se refiram a 

fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2022. 

Art. 5º. Os benefícios previstos nesta Lei, não poderá resultar em exoneração, para um mesmo 

contribuinte, superior ao limite constituído por R$ 6.000,00 (seis mil reais) em seu montante, com observância 

do impacto financeiro que integra a presente Lei. 

Art. 6º. Os benefícios previstos nesta Lei serão concedidos a contribuintes que se enquadrarem 

aos requisitos estabelecidos pelo processo do REURB. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Gerais 

Art. 7º. A remissão e a anistia previstas nesta Lei não geram direito à restituição de qualquer 

quantia que tiver sido paga. 

Art. 8º. No caso dos parcelamentos em curso, a remissão e a anistia somente incidirão sobre os 

créditos tributários relativos às parcelas que ainda não tenham sido quitadas. 

Art. 9º. Na hipótese de desistência em ação judicial, o contribuinte deverá arcar com o 

recolhimento das custas e encargos porventura devidos. 
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Art. 10. A remissão e a anistia previstas nesta Lei não geram direito adquirido e poderão ser 

canceladas de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as 

condições estabelecidas pelo Processo de Regularização Fundiária Urbana – REURB ou não cumprira ou 

deixou de cumprir os requisitos já estabelecidos, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 172 e no parágrafo único do art. 182, ambos da Lei Federal 

nº 5.172, de 1966. 

Art. 11. O Poder Executivo Municipal regulamentará o disposto nesta Lei no prazo necessário 

para o melhor andamento dos processos, contados do início de sua vigência. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

Ouro Verde de Minas, em 17 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

MARCELO ADRIANO XAVIER DE VASCONCELOS 

Prefeito Municipal 
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