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 LEI COMPLEMENTAR Nº 04/016. 
 
 

Institui nova Planta de Valores Imobiliários de 
terrenos, edificações e glebas, que 
estabelece novo sistema de cobrança e 
arrecadação do Imposto Territorial e Predial 
Urbano para o Município de Itaverava e dá 
outras providências. 
 

 
O Prefeito Municipal de Itaverava, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Art. 1º Fica instituída, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana – IPTU, a planta de valores imobiliários de terrenos, 
edificações e glebas, identificadas e delimitadas pelas zonas homogêneas. 
 
§1º A planta de valores imobiliários instituída pelo caput deste artigo é composta da 
tabela de valores unitários de metro quadrado de terreno, de gleba e de construção 
e das tabelas com os setores de cálculo, constantes nos Anexos I, II e III desta Lei 
Complementar. 

 
§2º A planta de valores por metro quadrado de terrenos, edificações e glebas, 
previstos no Anexo I, II e III desta Lei Complementar, fixa o valor por setor de 
cálculo. 

 
§3º Para efeito do lançamento das particularidades de cada imóvel, serão utilizados 
os dados constantes do cadastro imobiliário da Secretaria Municipal da 
Administração e Planejamento, consoante regulamentação municipal vigente. 

 
Art. 2º. A aplicação da fórmula do IPTU e a base de cálculo se darão nas condições 
a seguir:  
 
I – Valor venal do bem imóvel será obtido através da soma do valor venal da 
edificação e do terreno de acordo com a seguinte fórmula: 
 
Vv = Vvt + Vve 
Onde: 
Vv = valor venal do imóvel 
Vvt = valor venal do terreno 
Vve = valor venal da edificação 
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II - Para efeito de determinação do valor venal do bem imóvel, considera-se: 
 
a) Valor venal do terreno será obtido pela multiplicação da área do terreno pelo 
preço unitário do metro quadrado (m2) do terreno, constante na tabela do anexo I, 
aplicados os fatores de correção (Situação, Pedologia e Topografia) do anexo III 
desta Lei, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
Vvt= AT x VM²T x P x T x S 
Onde: 
Vvt = valor venal do terreno 
A= Área do terreno 
VMT = valor do metro quadrado (m2) de terreno 
P = fator corretivo de pedologia 
T = fator corretivo de topografia 
S = fator corretivo de situação do terreno 
 
b) O valor venal das edificações será obtido pela multiplicação das áreas 
construídas pelos valores unitários do metro quadrado (m²) de acordo com a 
categoria atribuída à edificação, constante na tabela do anexo lI, aplicados os 
fatores de correção (Característica e Conservação), anexo III desta Lei, de acordo 
com a seguinte fórmula:  
 
Vve = Vm²e x AU x C x Ca 
Onde:  
Vm²e = valor de metro quadrado de acordo com a categoria da edificação.  
AU = área construída da unidade 
C = estado de conservação 
Ca= característica da edificação 
 
III – No caso de condomínio privado, se fará a inscrição unitariamente de cada 
imóvel interno, nas seguintes condições: 
 
a) A responsabilidade tributária será do representante do Condômino privado na 
forma do artigo 260, inciso II, do Código Tributário Municipal; 
 
b) A inscrição dos imóveis terá um prazo de validade de 04 (quatro) anos; e 
 
c) Caso haja a alteração do representante, o Condomínio, imediatamente, deverá 
apresentar novo responsável à Prefeitura Municipal. 
 
IV – A definição dos imóveis urbanos não edificados e edificados, será de acordo 
com os artigos 254 e 255 do Código Tributário Municipal. 
 
V - A classificação dos imóveis por tamanho em m2 (metro quadrado) de terreno será 
da seguinte forma:  
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a) O terreno padrão será aquele localizado dentro do perímetro urbano e possuir 
áreas em proporções menores, respeitando o limite estipulado de chácaras e glebas; 
 
b) As chácaras e Glebas serão aqueles terrenos localizados dentro do perímetro 
urbano e possuir área superior a 5000m², ou seja, 0,5 hectare; 
 
Art. 3º A alíquota aplicada sobre o valor venal dos imóveis urbanos será de acordo 
com o artigo 275 do Código Tributário Municipal. Tratando-se de imóveis edificados 
e não edificados, será a fórmula de cálculo descrita nos incisos I e II do artigo 2º 
desta Lei Complementar. 
 
Art. 4º Os imóveis urbanos não edificados que forem considerados inválidos para o 
desenvolvimento – barrancos íngremes, ribanceiras, terrenos de mata preservada 
(aqueles que não forem de domínio público) – que não fornecerem retorno ao 
proprietário e inabitados, estarão desobrigados a tributação.  
 
Art. 5º Os imóveis urbanos não edificados, semi-habitados e parcialmente inválidos 
para retornos financeiros, será considerado apenas 25% de seu valor venal 
adquirido pela avaliação regular, aplicando assim as respectivas alíquotas. 
 
Art. 6º Os imóveis urbanos com uma edificação, semi-habitados e parcialmente 
inválidos para retornos financeiros, será considerado apenas 50% de seu valor venal 
adquirido pela avaliação regular, aplicando assim as respectivas alíquotas. 
 
Art. 7º O valor anual do imposto será limitado de modo a respeitar a capacidade 
contributiva, levando em consideração o porte econômico e social dos contribuintes.  
 
Art. 8º O imóvel que passar pela avaliação regular com a fórmula de cálculo descrita 
nos incisos I e II do artigo 2º desta Lei Complementar e se após aplicar as 
respectivas alíquotas o valor for superior a R$150,00 (cento e cinqüenta reais), o 
imposto não ultrapassará este limite.   
 
Art. 9º Excepcionalmente, não serão exigidas, no exercício de 2017, as taxas de 
expediente e de protocolo para o recebimento das reclamações formuladas, desde 
que estas sejam apresentadas pelo contribuinte dentro do prazo de até 30 (trinta) 
dias contados do vencimento da primeira parcela do pagamento do IPTU. 

 
Art. 10 A descrição do perímetro do setor de cálculo previsto no Anexo I desta Lei 
Complementar poderá ser alterada por Decreto para ajustar as suas delimitações, 
desde que o valor do metro quadrado do imóvel não seja alterado. 
 
Art. 11 Os valores de m² (metro quadrado) de terrenos, edificações e glebas e o 
valor limite constantes da Planta de Valores Imobiliários a que se refere esta Lei 
deverão ser atualizados anualmente, com base na variação do IPCA/IBGE 
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acumulado desde a última atualização da PVI, ou outro índice oficial que venha a 
substituí-lo. 
 
Art. 12 A revisão da planta de valores imobiliários de terrenos, edificações e glebas, 
constantes dos Anexos I, II e III desta Lei Complementar, será aplicada a partir do 
exercício de 2017. 

 
Art. 13 Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2017. 

 
 

Município de Itaverava, 26 de dezembro de 2016. 
 

 
 

ANTÔNIO NICOLAU DE CARVALHO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

VALOR DE TERRENO 

BAIRRO Peso/m² 

Centro – Todos os logradouros que 
fazem parte do perímetro urbano, 
exceto aqueles que constituem os 
bairros, subdivisões e o Distrito. 
 

Peso 9 - R$ 45.00 

Serrinha – Todos os logradouros que 
integram este Bairro. 
 

Peso 10 - R$ 50.00 

Campinho – Parte I – Compõe esta 

subdivisão os logradouros: Rua 

Antônio Simão e Rua Antônio Inez 

Alves. 

 

Peso 7 - R$ 35.00 

Campinho – Parte II - Compõe esta 

subdivisão os logradouros: Rua 

Maestro Henrique Sérgio Pantaleão e 

Rua José Lourenço Barros. 

 

Peso 5 - R$ 25.00 

Barra - Parte I – Compõe esta 

subdivisão os logradouros: Rua Santo 

Antônio, Rua José Ferreira, Rua 

Flaviana de Paula Cirino, Rua Santa 

Efigênia, Praça Santa Efigênia e 

Praça Juca Cirino. 

 

Peso 9 - R$ 45.00 

Barra - Parte II – Compõe esta 

subdivisão os logradouros: Rua Luiz 

Ramalho, Rua Matipó, Rua Vereador 

Francisco José de Oliveira, Rua Maria 

Inicomede das Dores, Rua Joaquim 

Grande, Rua do Ivo e Rua Fernandes. 

 

Peso 5 - R$ 25.00 

São Sebastião - Todos os logradouros 

que integram este bairro. 

 

 

Peso 10 - R$ 50.00 

Nova Itaverava - Todos os 
logradouros que integram este Bairro. 

 

Peso 10 - R$ 50.00 
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Bananal – Parte I – Compõe esta 

subdivisão os logradouros: Rua Padre 

Bernardo e uma parte da Rua 

Tancredo Neves, que inicia na ponte 

sobre o córrego Bananal e finaliza 

com o encontro da Rua Tancredo 

Neves e Rua Padre Bernardo. 

 

Peso 8 - R$ 40.00 

Bananal – Parte II – Compõe esta 

subdivisão todos os logradouros 

pertencentes ao Bairro Bananal, 

exceto aqueles mencionados no item 

que especifica a subdivisão “Bairro 

Bananal (parte I)”. 

 

 

Peso 3 - R$ 15.00 

Distrito de Monsenhor Isidro – Todos 
os logradouros que integram este 
Bairro. 

Peso 10 - R$ 50.00 

Sobradinho - Todos os logradouros 

que integram este Bairro. 

 

Peso 5 - R$ 25.00 

João Homem - Todos os logradouros 

que integram este Bairro. 

 

Peso 4 - R$ 20.00 

 
 
 

 
ANEXO II 

TABELA PADRÃO DE CATEGORIA 

Para uma pontuação de 0 a 24 

Categoria Pontuação 

Luxo 19 a 24 pontos possui valor de R$110,00/m² 

Médio 12 a 18 pontos possui valor de R$80,00/m² 

Popular 05 a 11 pontos possui valor de R$45,00/m² 

S/acabado ou Ruína  0 a 4 pontos, possui valor de R$25,00/m² 

Parâmetros de avaliação de Edificação 
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Segundo a classificação de piso 

1 Ponto Pisos em cimentado liso, desempenado ou terra batida 

2 Pontos Pisos simples e sem detalhes, como madeira, cerâmica 

3 Pontos Pisos de qualidade, como porcelanato, cerâmica e pedras 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados  

Segundo a classificação de revestimento de paredes 

1 Ponto Alvenaria aparente ou chapisco 

2 Pontos Reboco 

3 Pontos Reboco com acabamento especial 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados 

Segundo a classificação de esquadrias 

1 Ponto Esquadrias de metalon e madeira simples 

2 Pontos Esquadrias de aço, alumínio, ferro, madeira aparelhada sem 

almofadas, vidro comercial 

3 Pontos Esquadrias em madeira aparelhada almofada, estrutura 

metálica com vidro fumê ou blindex 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados 

Segundo a classificação de forro 

1 Ponto Esteira, madeira trançada ou compensado 

2 Pontos Forro em tábua de pinus, estrutura aparelhada aparente, 

tábua corrida ou PVC e laje sem reboco 

3 Pontos Laje com reboco 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados 

Segundo a classificação de cobertura 
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1 Ponto Telha de amianto simples ou colonial artesanal com madeira 

roliça 

2 Pontos Colonial artesanal com madeira serrada, laje galvanizada, 

telha de zinco e estrutura de metal 

3 Pontos Telha colonial ou francesa 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados 

Segundo a classificação de acabamento das instalações sanitárias e área 

molhada 

1 Ponto Azulejo até 1.80 m de altura, ou cimentado liso com louças 

simples 

2 Pontos Azulejo até o teto com louças simples 

3 Pontos Azulejos, porcelanatos, pastilhas e louças de padrão especial 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados 

Segundo a classificação de acabamento da área de lazer 

1 Ponto Terreno nu e sem melhorias 

2 Pontos Gramado, jardim, fontes e lagos 

3 Pontos jardim especial, piscina, churrasqueira, campo e iluminação 

especial 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados 

Segundo a classificação de conjunto de cômodos na casa 

1 Ponto Conjunto de cômodos básicos, como 1 banheiro, 2 quartos, 1 

sala e 1 cozinha 

2 Pontos Conjunto de cômodos médios, como 1 suíte, 3 quartos, 1 

copa, 2 banheiros, garagem 1 vaga, varanda de uma frente, 

lavanderia e despensa 

3 Pontos Conjunto de cômodos luxo, como suíte e closet, mais de 2 

vagas de garagem, lavabo, sala de jantar, sala de estar, 

maior numero de banheiros e varanda em mais de uma 
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frente 

0 Ponto Para nenhum dos itens acima citados 

 
 
 

ANEXO III 
Fator Corretivo 

FATOR CORRETIVO Classificação FATOR 

 
 
 

Situação 

Interno 1,00 

Esquina 1.20 

Mais de uma frente 1.30 

Vila 0.90 

Encravado 0.70 

Gleba  0.80 

Beco 0.80 

 
Pedologia 

Inundável 0.60 

Seco 1.10 

Alagado 0.70 

Semi Alagado 0.80 

Rochoso 0.80 

 
 
 

Topografia 

Plano 1.10 

Aclive 0.90 

Aclive Acentuado 0.80 

Declive  0.90 

Declive Acentuado 0.80 

Acidentado 0.70 

 
 
 
 

Característica 

Casa 1.00 

Casa Geminada 0.90 

Apartamento 0.95 

Loja  0.75 

Subsolo 0.60 

Deposito Telheiro 0.60 

Garagem 0.70 

Porão 0.60 

Pavilhão 0.80 

 
 

Conservação 

Ótimo 1.10 

Boa 1.00 

Regular 0.80 

Má 0.70 

Péssima 0.60 
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