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DISPÕE SOBRE O IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO, DO SEU 

LANÇAMENTO, IMPUGNAÇÕES, 

PARCELAMENTOS, FORMULÁRIOS E DEMAIS 

ASPECTOS 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das atribuições, de acordo 

com o disposto no art. 21, inciso I, da Lei Complementar nº 5, de 

23 de abril de 2007 (CTM), 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os procedimentos relativos ao 

lançamento, ao parcelamento, ao protesto, à execução judicial e ao 

ajuizamento, à formalização da impugnação do lançamento do Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e taxas 

agregadas, dentre outros. 

 

Art. 2º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

– IPTU e taxas agregadas são lançados anualmente e atualizados os 

valores venais dos imóveis por meio de edital próprio de lançamento 

e decreto municipal, conforme disposto nos artigos 201 e 204 do CTM. 

 

§ 1º Conforme o § 2º do art. 211 do CTM, presume-se a ciência 

do lançamento, estando regularmente constituído o crédito tributário 

30 (trinta) dias após a publicação de edital, não podendo, portanto, 

o contribuinte alegar falta de conhecimento do referido lançamento. 



 

             MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES 

              CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: (35) 3264-3340/3951 

             Cel. Horácio Alves Pereira, 335 - CEP: 37.110-000 -

Elói Mendes – MG 

__________________________________________________________________ 

             

             

PREFEITURA DE ELÓI MENDES-MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 

 

§ 2º Os dispositivos infralegais serão publicados por meio 

eletrônico no site oficial do município, no informativo municipal e 

no mural físico da sede do município. 

 

§ 3º Discordando do lançamento, o contribuinte poderá protocolar 

pedido de revisão (modelo disponível no ANEXO I) conforme dispõe o 

art. 212 do CTM até a data do vencimento da primeira parcela ou 

parcela única, de maneira fundamentada - entende-se como 

fundamentada a prova de fatos que corroborem para a indagação do 

contribuinte – conforme incisos abaixo: 

 

I- Para contestação de lançamentos em que o fisco municipal lançou 

de ofício construção em determinado imóvel, apresentar: certidão de 

matrícula atualizada, fotos do local que comprovem não haver 

construção, dentre outros; 

 

II- Para contestação de lançamento do referido imposto em glebas já 

pertencentes à zona urbana do município, apresentar: comprovante de 

recolhimento de ITR, fotos do local que comprovem a atividade 

extrativa animal e/ou vegetal, contrato de 

comodato/arrendamento/locação do espaço para terceiros explorarem 

atividade extrativa animal e/ou vegetal, documentos fiscais de 

animais e/ou documentos fiscais de produtos oriundos do extrativismo 

vegetal, comprovação de não uso urbano da terra, dentre outros; 

 

III- Para contestação de mudança de valor venal acima do índice de 

atualização mencionado no edital e decreto municipal de lançamento, 

apresentar: fatos que comprovem a inexistência de benfeitorias no 

imóvel, certidão de matrícula atualizada, dentre outros; 

 

§ 4º O fisco municipal poderá enviar certidão de triagem ao 

contribuinte exigindo documentação complementar do pedido. 
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Art. 3º. Conforme disposto nos artigos 164 e 165 do CTM, é de 

competência do Secretário Municipal de Finanças, ou a quem ele 

expressamente delegar, o julgamento em primeira instância 

administrativa e de competência do Conselho Municipal de 

Contribuintes o julgamento de recursos administrativos-tributários 

em segunda instância. 

             

 

§ 1º Visando a celeridade processual e o princípio da 

fungibilidade, os recursos encaminhados de maneira errônea para as 

autoridades competentes serão aproveitados, desde que possuam os 

requisitos mínimos para sua impetração. 

 

§ 2º O prazo para julgamento em primeira e segunda instância 

administrativa será de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual 

período visto a necessidade da administração, a contar da data do 

protocolo do contribuinte. 

 

§ 3º Para impetração de impugnação, são impreteríveis os 

seguintes documentos: documentos pessoais do interessado, procuração 

quando necessário, documentos pessoais dos representantes legais 

quando pessoa jurídica, contrato social quando pessoa jurídica, 

endereço, telefone e e-mail atualizados, documentos comprobatórios 

dos fatos conforme disposto no art. 2º desta instrução, preenchimento 

de formulário específico, conforme ANEXO I desta instrução, dentre 

outros. 

 

§ 4º O contribuinte poderá protocolar o respectivo pedido junto 

aos setores de protocolo, de cadastro imobiliário e também, de forma 

legível e escaneada, pelos seguintes endereços eletrônicos: 

cadastro_imobiliario@eloimendes.mg.gov.br e 

cadastro@eloimendes.mg.gov.br . 

 

§ 5º A decisão proferida poderá ser enviada por correio através 

de AR ou mesmo por e-mail ou entregue em mãos ao contribuinte. 

mailto:cadastro_imobiliario@eloimendes.mg.gov.br
mailto:cadastro@eloimendes.mg.gov.br
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Art. 4º. O cadastro imobiliário municipal e o lançamento do imposto 

serão revistos anualmente conforme disposto no art. 69 do CTM. 

 

§ 1º Conforme § 2º do art. 67, os erros verificados no cadastro 

imobiliário serão retificados de ofício pela autoridade 

administrativa. Entende-se por erros os elencados de maneira 

exemplificativa nos incisos abaixo: 

 

I- Metragem da construção ou terreno divergentes com o cadastro 

imobiliário; 

 

II- Enquadramento do padrão construtivo divergente do padrão de fato; 

            

III- Estado de conservação do imóvel divergente do estado de fato; 

 

IV- Utilização do imóvel divergente da utilização de fato; 

 

 

Art. 5º. Considerando o § 1º do art. 210 do CTM, entende-se por 

unidade imobiliária autônoma aquela habitável ou em uso de exploração 

comercial que não depende de outra para exercer a função da 

propriedade. 

 

§ 1º Para ratificar a independência, poderá o fisco verificar 

as instalações de água e luz das respectivas unidades a fim de 

efetuar a separação do lançamento do imposto, a exemplo de 

condomínios, prédios, unidades englobadas em um mesmo lote, dentre 

outros. 

 

 Art. 6º. Conforme disposto no art. 197 do CTM, o patrimônio 

da União, dos Estados e Municípios, os templos de qualquer culto e 

o patrimônio dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 

e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 

da lei são imunes ao IPTU, porém não são imunes às taxas agregadas 
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cobradas juntamente com o referido imposto, exceto quando lei 

municipal dispor o contrário. 

 

§ 1º A interpretação do caput se estende as isenções elencadas 

no art. 198 e 199 do CTM. 

 

§ 2º É obrigação do contribuinte a atualização cadastral anual 

dos imóveis beneficiados pelas imunidades e/ou isenções. 

 

§ 3º O fisco poderá rever de ofício os cadastros dos imóveis 

beneficiados pelas imunidades e/ou isenções. 

 

 

 Art. 7º. Considera-se área construída, toda e qualquer 

benfeitoria feita no imóvel, a saber, de maneira exemplificativa: 

  

  I- Áreas de lazer, inclusive terraços habitáveis e/ou 

utilizados para tal finalidade, com ou sem cobertura, piscinas e 

suas construções e demais construções que constem in loco; 

 

 II- Garagem, coberturas e demais construções. 

 

 § 1º O lançamento das construções no cadastro imobiliário para 

fins de cobrança do imposto seguirá as informações contidas nas 

respetivas certidões de matrículas do cartório de imóveis, quando 

houver, ou na escritura pública, quando houver; 

 

 § 2º Não havendo averbações de construção na certidão de 

matrícula e/ou na escritura pública, e houver constatação de 

construção habitável in loco, serão lançadas informações contidas no 

alvará de construção e/ou habite-se emitidos pela secretaria de obras. 

 

 Art. 8º. Conforme art. 217 § 6º do CTM, os Cartórios,  

Tabeliães e os Oficiais de Registro de Imóveis ficam obrigados a 

fornecer, até o dia 10 (dez) de cada mês, ao setor de cadastro 

imobiliário no e-mail cadastro_imobiliario@eloimendes.mg.gov.br , 

planilha contendo relação dos imóveis que no mês anterior, tenham 

mailto:cadastro_imobiliario@eloimendes.mg.gov.br
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sido objeto de escritura pública e/ou de transferência no registro 

imobiliário e ainda dos imóveis cuja averbação de construção ou sua 

retificação foram realizadas/alteradas, sob pena de multa prevista 

do art. 219 do CTM. 

 

 Art. 9º. O imposto será parcelado conforme edital e decreto 

de lançamento anual. 

 

 § 1º O contribuinte poderá solicitar parcelamento de dívida 

ativa mediante pedido no setor tributário do município bem como por 

meio eletrônico no e-mail: cadastro@eloimendes.mg.gov.br . 

 

 Art. 10. O imposto poderá ser inscrito em dívida ativa no 

dia subsequente ao do vencimento da última parcela. 

 

  

 § 1º Após inscrição em dívida ativa, o imposto será acrescido 

de multa de 30%, conforme interpretação do art. 213, $ 5º e $ 6º do 

CTM, nas hipóteses de pagamento fora da via judicial; 

 

 

     § 2º Após a inscrição de dívida ativa, o contribuinte será 

notificado, até o primeiro bimestre de cada ano, para ter ciência 

que o não pagamento no prazo estipulado acarretará em envio de 

título de protesto da referida dívida a respectiva praça de 

protesto; 

 

 § 3º Os emolumentos oriundos do protesto serão a cargo do 

contribuinte, salvo na hipótese de envio de remessa indevida, 

previamente julgada em processo administrativo na secretaria 

municipal de finanças; 

 

 § 4º As dívidas não sanadas após o envio de protesto, serão 

objetos de execução fiscal. 

 

 Art. 11. O contribuinte poderá retirar pelo sítio eletrônico 

do município, guias para pagamento do imposto, bem como CND, espelho 

mailto:cadastro@eloimendes.mg.gov.br
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imobiliário e demais serviços, conforme demonstrado no ANEXO III 

desta instrução 

 

 Art. 12. Para pedidos de restituição, preencher formulário 

do ANEXO II e juntar documentação comprobatória dos fatos, entende-

se por documentação necessária para o referido pedido, de maneira 

exemplificativa, os seguintes: 

 

I- Comprovantes de pagamentos; 

 

II- Dados bancários, cópia de cartão, entre outros; 

 

III- Documentos pessoais do interessado ou representante legal 

 

 Art. 13. As áreas verdes e institucionais não serão objeto 

de lançamento do referido impostos. 

 

 Art. 14. As áreas remanescentes, desde que não possuam 

extração vegetal e/ou animal comprovada, serão passíveis ao 

lançamento do referido imposto. 

 

 Art. 15. Para fins de cobrança do referido imposto, o 

contribuinte de fato poderá solicitar transferência da cobrança para 

seu nome nas seguintes ocasiões abaixo, elencadas de maneira 

exemplificativa: 

 

I- Apresentação de contrato de compra e venda com firma reconhecida; 

 

II- Apresentação de escritura pública ou certidão de matrícula do 

imóvel; 

 

III- Apresentação de formal de partilha de inventário; 

 

IV- Documento que prove o recebimento do imóvel por doação; 

 

  



 

             MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES 

              CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: (35) 3264-3340/3951 

             Cel. Horácio Alves Pereira, 335 - CEP: 37.110-000 -

Elói Mendes – MG 

__________________________________________________________________ 

             

             

PREFEITURA DE ELÓI MENDES-MG 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 

 

Parágrafo único: A fim de facilitar a cobrança do imposto, 

os imóveis pertencentes as empresas de loteamentos não poderão ser 

objeto de transferência da cobrança do IPTU até que façam a alienação 

de pelo menos 70% dos imóveis do loteamento em questão. 

 

Art. 16. As certidões imobiliárias, dentre elas a certidão de débitos 

municipais, poderão ser emitidas mediante comprovação de pagamento 

do referido débito. 

 

 § 1º Para os imóveis que possuem débitos vencidos junto à 

fazenda municipal será emitida certidão positiva de débitos; 

 

 § 2º Para os imóveis que possuem débitos a vencer junto à 

fazenda municipal será emitida certidão positiva com efeito de 

negativa; 

 

 § 3º Para os imóveis que não possuem débitos junto à fazenda 

municipal será emitida certidão negativa, sendo a fazenda pública 

municipal competente para rever possíveis débitos existentes e/ou 

apurados. 

 

Art. 17. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua 

publicação 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO 

Prefeito Municipal de Elói Mendes 

 

 

 

RODRIGO GASPA 

Controlador Geral do Município 
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JONATHAN WILLIAM SILVA FRANCO 

Assessor de Planejamento 

 

 

 

JOSÉ GUILHERME TOMBA 

Secretário Municipal de Finanças 

 

 

 

 

 

ELÓI MENDES-MG, em 31 de maio de 2021 


