
Município de Montes Claros - MG
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Estratégica

PORTARIA N.º 047, 24 DE JULHO DE 2007.
ALTERA A PORTARIA N.º 19, 02 DE ABRIL DE 2007.

Disciplina os procedimentos da Divisão de Cadastro Técnico Urbano 

da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Estratégica 

para o recadastramento de contribuintes  dos tributos  para fins do 

Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação Estratégica, 

por  delegação  de  poderes,  conforme  decreto  n.°  1.977/02  e  decreto  n.° 

2.100/05, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar 

12/07 e art. 86 do decreto n.º 1889-b/2001, e tendo em vista o que determina o 

art. 281 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar Municipal n.º 04, de 

07/12/2005 e legislação posterior), regulamentado pelo art. 252 do decreto n.º 

2.311 de 26/12/2006, visando garantir ao município as vantagens e benefícios 

previstos em conformidade com a legislação vigente, e :

Considerando,  também,  o  que  determina  o  art.  32  do  Código 

Tributário  Nacional  –  “Art.  32.  O  imposto,  de  competência  dos  Municípios, 

sobre  a  propriedade  predial  e  territorial  urbana  tem  como  fato  gerador  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”; 

Considerando,  ainda,  o  que  estabelece  o  art.  34  do  Código 

Tributário  Nacional  –  “Art.  34.  Contribuinte  do  imposto  é  o  proprietário  do 

imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”;

Considerando,  finalmente,  a  necessidade  premente  de  se 

normatizar procedimentos cadastrais em conformidade com os ditames legais,

 
R E S O L V E:

Art.  1.o -  O  cadastro  de  contribuintes  do  IPTU  será  de 

responsabilidade  da  Divisão  de  Cadastro  Técnico  Urbano  da  Secretaria 
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Municipal  de  Planejamento  e  Coordenação  Estratégica,  que  manterá  um 

boletim cadastral imobiliário - BCI para cada unidade imobiliária contendo todos 

os dados e características físicas do imóvel necessárias ao cálculo e apuração 

do IPTU.

Art.  2.o -  Ao  servidor  público  encarregado  de  processar 

atualizações,  junto  ao  cadastro  imobiliário,  cumpre  zelar  pela  correção  e 

integridade dos dados nele inseridos sob sua responsabilidade, observando as 

disposições legais sobre a matéria.

Art. 3.o  - Além da manutenção do boletim cadastral imobiliário – 

BCI, contendo os dados e características físicas do imóvel referido no artigo 

primeiro,  serão  também  atualizados  os  dados  cadastrais  do  responsável 

tributário do imóvel, onde deverá ser exigida cópia do documento do imóvel 

para fins de anexação junto ao BCI.

Art. 4.o - O sujeito passivo do IPTU será cadastrado em uma das 

figuras constantes do sistema informatizado, com base nos documentos por ele 

apresentados, admitindo-se:

I  – como proprietário (situação com Documento do Registro de 

Imóveis), todo aquele que apresentar:

a) Cópia simples da Escritura Pública Registrada;

b) Ou cópia de Certidão do Registro de Imóveis atualizada em até 

1 (um) ano.

II – como Compromissário comprador (situação de Alienação de 

Bens em Geral), todo aquele que apresentar cópia do instrumento público ou 

particular  de  promessa  de  compra  e  venda  ou  de  cessão  e  promessa  de 

cessão deste, registrados no Cartório de Registro de Imóveis;

III – como Contratante (situação de Alienação de Bens em Geral), 

todo  aquele  que  apresentar  os  contratos  abaixo  relacionados,  desde  que 

celebrados por instrumento público ou contrato particular, sendo:

a) escritura de compra e venda;

b)  contrato  de  compromisso  de  compra  e  venda  e  as  suas 

cessões ou promessas de cessões;
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c)  carta  de  sentença,  o  formal  de  partilha  e/ou  o  auto  de 

arrematação, adjudicação ou remição, expedidos em processos judiciais;

d) contrato de promessa de compra e venda e a cessão desta, o 

contrato de financiamento e o termo de ocupação, lavrados pela Companhia de 

Habitação  Popular  de  Minas  Gerais  –  COHAB e/ou  pela  Caixa  Econômica 

Federal;

IV  –  como  Espólio  (situação  de  Espólio),  o  titular  dos  direitos 

relativos ao imóvel considerado, mediante apresentação de:

a) Atestado de óbito;

b) Cópia do documento de propriedade registrado.

c) CPF e Identidade/RG do falecido.

d)  CPF  e  Identidade/RG  do  herdeiro  e/ou  responsável 

inventariante ou detentor de posse; 

e) Se detentor de posse, anexar declaração de posse em 1 (uma) 

via.

V – como Herdeiro (situação de Sucessões – proprietário falecido 

com  abertura  de  processo  de  inventário),  todo  aquele  que  apresentar  as 

primeiras declarações prestadas em inventário ou arrolamento, extraídas dos 

autos do processo judicial, mediante apresentação de:

a) Atestado de óbito;

b) Cópia Formal de partilha;

c) Cópia documento de propriedade registrado;

d) CPF e Identidade/RG ou registro de nascimento ou casamento 

do sucessor a qualquer titulo, do cônjuge e/ou detentor de posse;

e) Se detentor de posse, anexar declaração de posse em 1 (uma) 

via.

VI  –  como  Proprietário  com  Separação  Judicial,  o  titular  dos 

direitos relativos ao imóvel considerado, mediante apresentação de:

a) cópia do Formal de Partilha ou cópia do termo de audiência em 

que homologa a partilha dos bens, se necessário, documento comprobatório do 

esboço da partilha;

b) Cópia do documento de propriedade registrado.
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VII – como síndico da massa falida (situação de massa falida), 

todo aquele que apresentar:

a) Documento que comprove a existência do estado falimentar;

b) Apresentação do CPF do síndico;

c) Nome e endereço do síndico;

d) Data de decretação da quebra.

VIII – como Arrematante (situação que envolve arrematação) todo 

aquele que apresentar:

a) Cópia da Matrícula do Registro de Imóveis;

b) Cópia do auto de arrematação

IX -  como Usucapiente (outras situações),  apresentar,  além da 

petição inicial despachada pelo Juiz, extraída dos autos do processo judicial de 

Usucapião, a Certidão de Distribuição, fornecida pelo Cartório Distribuidor da 

Comarca onde houver vara única:

a) Cópia da Certidão Judicial ou Sentença de Usucapião ou cópia 

da Petição Inicial do Processo de Usucapião e Declaração de Posse;

b) Cópia do Auto de Adjudicação ou Sentença Adjudicatória.

Parágrafo  único. Para  os  casos  em  que  não  for  observada  a 

rigorosa ordem entre  os documentos relacionados nos incisos II  e  III  deste 

artigo e os dados constantes do Cadastro Imobiliário,  o  interessado deverá 

apresentar, também, cópia da certidão atualizada de matrícula do imóvel.

Art. 5.° - Os documentos relacionados na alínea “b” do Inciso I do 

art. 4.° desta Portaria serão aceitos com data não superior a 1 (um) ano.

Parágrafo único. Quando observada, entre a certidão de matrícula 

ou outros documentos admitidos e os dados constantes do Cadastro Imobiliário 

a  rigorosa  ordem  sucessória,  as  alterações  cadastrais  serão  processadas 

independentemente do prazo de expedição dos citados documentos.

Art.  6.°  -  Poderá  ser  também  exigível  a  apresentação  do 

comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Identidade 
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(RG) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e o comprovante de 

residência (conta de água, luz, telefone ou correspondência bancária) referente 

ao mês imediatamente anterior ao de protocolização do requerimento, cabendo 

ao servidor  responsável  promover  os  necessários  apontamentos  em campo 

adequado.

Parágrafo  único. Na  Atualização  do  Sistema  Informatizado  do 

Cadastro Único de Contribuintes e junto ao do Boletim Cadastral Imobiliário – 

BCI poderá ser exigido a apresentação de outros documentos pertinentes.

Art. 7.o - O recadastramento por ação fiscal poderá ser efetuado 

mediante processo administrativo, como Serviço de Atualização Cadastral, por 

solicitação de qualquer interessado, com pagamento da taxa de expediente.

Art.  8.°  -  Não  poderão  ser  emitidas  cópias  dos  documentos 

anexos  ao  “Boletim  Cadastral  Imobiliário  -  BCI”  após  conclusão  do 

recadastramento, sendo permitido somente através de processo administrativo, 

solicitado pelo interessado, com pagamento da taxa de expediente respectiva.

Art. 9.o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

que  será  efetuada  nos  termos  do  Art.  96  da  Lei  Orgânica  Municipal,  por 

afixação na sede da Prefeitura de Montes Claros.

Montes Claros-MG, 24 de julho de 2007.

_________________________________

Antônio Dimas Cardoso
Secretario de Planejamento e Coordenação Estratégica


