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DECRETO N.º 12.401, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016. 

Dispõe sobre o cadastramento e 

lançamento do IPTU – Imposto 

sobre Propriedade Territorial e 

Urbana, e dá outras 

providências. 

O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 

uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 64, 

inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e, com o fim de 

definir normas e condições para o lançamento do IPTU, 

relacionadas com imóveis, objetos de desdobro e/ou 

desmembramento de áreas maiores, de origem rural ou urbana: 

DECRETA 

Art.1º.Os imóveis localizados no município de Nova Venécia, 

edificados ou não, ainda que isentos ou imunes do imposto, 

ficam obrigados à inscrição individualizada na Secretaria 

Municipal da Finanças (Setor de Fazenda Pública). 

§1º.Cada unidade imobiliária autônoma corresponde a uma 

inscrição. 

§2º.O número de inscrição imobiliária será constituído de 

14 (quatorze) dígitos que corresponderão, respectivamente, 

ao distrito de localização, 02 (dois) dígitos, zona de 

localização, 02 (dois) dígitos, quadra de localização, 03 

(três) dígitos, lote, 04 (quatro) dígitos, e unidade 

imobiliária, 03 (três) dígitos. 

§3º.Proceder-se-á de oficio a alteração do número da 

inscrição imobiliária, sempre que se fizer necessária, de 

modo a refletir a real posição do imóvel na quadra, devendo 

a inscrição anterior ser indicada na nova para que fique 

registrado o histórico cadastral. 

Art.2º.Caracteriza-se como unidade autônoma territorial: 

I- A área com matrícula própria no respectivo Ofício de 

Registro de Imóveis; 
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II– O lote resultante de parcelamento, desmembramento ou 

desdobro, averbado e/ou a ser averbado no respectivo Ofício 

de Registro de Imóveis; 

III– A fração destinada à futura construção, desde que 

devidamente averbada no respectivo Oficio de Imóveis; 

Art.3º.Na impossibilidade de desmembramento e/ou desdobro 

das unidades, como também nas edificações constituídas por 

blocos e situações similares, a classificação seguirá o 

padrão predominante. 

Art.4º.A inscrição das propriedades prediais e territoriais 

urbanas no Cadastro Imobiliário será promovida: 

I- Pelo proprietário, pelo titular do domínio útil ou pelo 

possuidor a qualquer título; 

II– Por quaisquer dos condôminos; 

III– Compromissado comprador; e 

IV– De oficio, quando a inscrição não for feita no prazo e 

na forma prevista.  

Art.5º.A solicitação de inscrição do imóvel e o registro 

das alterações nele ocorridas deverão ser acompanhadas  dos 

títulos de propriedade, plantas, croquis, informações 

quanto a situação legal, decreto de desapropriação, licença 

de obras, carta de habite-se, alvará de licença para 

estabelecimento e outros elementos essenciais à precisa 

definição quanto a localização, uso, área, fração ideal, 

tipo ou padrão, características topográficas e pedológicas. 

Art. 6º. Os terrenos que sejam objetos de posse poderão ser 

inscritos a título precário, mediante procedimento 

administrativo, exclusivamente para efeitos fiscais, desde 

que possam ser identificados o posseiro, as dimensões e 

confrontações do imóvel pelo órgão competente. 

§1º.A inscrição a título precário poderá ser cancelada a 

qualquer tempo, pela Secretaria Municipal de Finanças.  
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§2º.Não serão cadastrados imóveis localizados em áreas de 

invasão, de encostas, ou outras áreas de preservação 

permanente ou de proteção a manancial. 

Art.7º.Aplicam-se as inscrições imobiliárias abrangidas 

pelo presente Decreto, além das suas disposições, as normas 

a ele não colidentes, para fins de alcance das concessões 

das inscrições respectivas. 

Art.8º.Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA,aos 21 dias do mês de 

outubro de 2016. 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito 


