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Prezado(a) Contribuinte: 

Este tutorial destina-se a orientá-lo acerca do procedimento de solicitação de revisão do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU do Município de Belo Horizonte. 

A partir deste ano de 2021, os pedidos de revisão do imposto serão captados de forma eletrônica, por meio 

de formulário disponível no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte – PBH. 

Os passos para a realização da solicitação são indicados nos itens a seguir. 

Inicie acessando a página do IPTU no sítio internet da Prefeitura de Belo Horizonte: 

https://pbh.gov.br/ /iptu 

Esta página agrega diversas informações e opções para requerimentos de serviços diversos relativos ao IPTU. 

 
  

https://pbh.gov.br/%20/iptu
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Para a realização de pedidos de revisão do IPTU, escolha, dentre as opções disponíveis, a que descreva o 

serviço desejado. Inexistindo opção específica, deverá ser selecionada a opção “outras revisões”. O 

interessado será direcionado à página do serviço pertinente no Portal de Serviços da PBH, 

https://servicos.pbh.gov.br/, denominado “IPTU – Revisão” (ou outro específico, conforme seleção). Vide 

telas abaixo. 

 
 

https://servicos.pbh.gov.br/
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Para a solicitação do serviço o usuário deverá, primeiramente, efetuar o login no Portal de Serviços, através 

do botão “Entrar”, no canto superior direito da página, mostrado acima. 
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Selecione “Entrar com gov.br” 

 
 

  



 

 

Portal de Serviços da PBH 
Pedido de Revisão de IPTU 2021 (IPTU – Revisão) 

Tutorial 

 

Subsecretaria da Receita Municipal – SUREM / Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias - DLDT 
Rua Espírito Santo, nº 605 / 2º andar - Centro - BH/MG CEP 30160-919 

Tutorial versão 1c – dezembro de 2020 

Digite seu CPF, clique em “Avançar”, digite a sua senha do gov.br e, em seguida, clique em “Entrar”.  

Caso não tenha uma conta no gov.br, siga as instruções de cadastramento clicando em “Crie sua conta gov.br”. 
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Observar que, a partir da página principal do Portal, o usuário pode também pesquisar pelo serviço “IPTU – 

Revisão” no campo apropriado. A partir da digitação, são mostradas as opções pertinentes. 
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A página do serviço “IPTU – Revisão” é a seguinte: 

 

Informações adicionais estão disponíveis em cada elemento descritivo, que pode ser expandido clicando-se 

no sinal de “+”. 

Para abrir o formulário de requerimento, clique em “Solicitar”. 
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Será mostrado o formulário com os campos iniciais de preenchimento, referentes ao índice cadastral do 

imóvel e ao código de verificação que constará na guia impressa de IPTU, a ser encaminhada aos contribuintes 

pelos Correios, conforme mostrado abaixo (valores para simples demonstração, inválidos para requerimento). 
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Após a digitação correta do IC (índice cadastral) e do código de verificação, o sistema liberará o restante do 

formulário para preenchimento. 

Na digitação do IC, atendar ao formato correto do índice, como impresso na guia de recolhimento. Se possível, 

o sistema fará as correções necessários, casos os espaços não sejam digitados corretamente. 

Observar que os pedidos referentes a “Anexação de Documentos” e “Inclusão de Lote” não requerem a 

digitação de IC. O primeiro por se tratar de inclusão de novos documentos em protocolo em andamento, o 

segundo por ser tratar de criação de novo índice a partir da inclusão de lote (inclusão primária). Nesses casos, 

o requerente deverá selecionar a opção “Índice Cadastral não informado por se tratar de Inclusão Primária de 

Lote”. 

 

Para os pedidos relativos a índices cadastrais desativados, ou seja, índices para os quais não houve lançamento 

e consequente emissão de guia de recolhimento, o código de verificação não poderá, logicamente, ser 

digitado. Nesse caso, deve ser selecionada a opção “Código de Verificação não informado. Índice Cadastral 
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desativado”. Observar que os pedidos referentes a “Anexação de Documentos”, “Reativação de Índice”, e 

“Titularidade” estarão disponíveis nesta hipótese. 

Caso o interessado não possua o código para o pedido de revisão, como na situação de extravio de guia, por 

exemplo, não será possível realizar o protocolo do pedido pela internet. Existem algumas exceções nas quais 

será possível fazer a solicitação pela internet sem o código: “Anexação de documentos”, “Reativação de 

Índice”, e “Titularidade”. Fora das exceções permitidas, para o protocolo de pedido de revisão de IPTU sem o 

código de verificação, o interessado deverá comparecer à Central de Atendimento BH Resolve, situada na Rua 

dos Caetés, nº 342, Centro, mediante agendamento pela internet, na página 

https://agendamentoeletronico.pbh.gov.br/. 

Este formulário (Serviço do Portal) abrange setenta (70) requerimentos distintos, agrupados em “Tipos de 

reclamação”. Cada “Tipo de Reclamação” possui um ou mais “Motivos” de reclamação. O requerimento é 

composto pelo “Tipo de reclamação” mais o seu “Motivo”. Observar que o termo “reclamação” é utilizado em 

seu sentido amplo: nem sempre o interessado irá reclamar de algo, mas sim efetuar um pedido, um 

requerimento. Não obstante, o termo é o mesmo. 

Como mostrado no próprio corpo do formulário, “Para cada "Tipo de Reclamação" selecionado, o sistema 

apresentará os "Motivos" disponíveis no quadro abaixo, devendo a(s) opção(ões) desejada(s) ser(em) 

marcada(s) pelo requerente. Podem ser selecionados vários "Tipos de Reclamação" simultaneamente, desde 

que seja selecionado apenas um "Motivo" em cada. O item 'Anexação de documentos' exige seleção única, 

não podendo ser marcada juntamente com nenhum outro "Tipo de Reclamação"”. 

Como exemplo de requerimento, faremos uma reclamação relativa aos seguintes itens: a) área construída; b) 

taxa de coleta de resíduos sólidos (frequência e número de economias); e c) valor venal do imóvel. 

Primeiramente, devemos selecionar os “Tipos de reclamação” aplicáveis. 

Na lista disponível no campo “Tipo de reclamação” (observar que todos os campos com o sinal de asterisco 

vermelho são de informação obrigatória), selecione “Área Construída”, “Taxas e Contribuições – TCRS por 

frequência de coleta”, “Taxas e Contribuições – TCRS por número de economias”, e “Valor Venal”. As telas 

inicial e final são mostradas abaixo. 

https://agendamentoeletronico.pbh.gov.br/
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Feita a seleção de cada “Tipo de Reclamação”, o formulário mostra as opções disponíveis de seus respectivos 

“Motivos”, sendo o “Tipo de Reclamação” na coluna da esquerda, o “Motivo” na coluna central, e o comando 

de seleção na coluna da direita. Deve-se sempre ter em mente que apenas um motivo pode ser selecionado 

para cada tipo de reclamação. 

Importante: Ao se desmarcar (desfazer a seleção) um motivo selecionado, o sistema emitirá a mensagem 

“Atenção: A retirada de um item selecionado acarretará a perda de todas as informações já preenchidas no 

formulário”. Ao se confirmar, clicando-se em “Sim”, o formulário será restaurado em branco, com perda das 

informações digitadas. Recomenda-se que, antes da digitação dos campos mostrados após a seleção, os 

motivos sejam escolhidos em definitivo, evitando-se retrabalho de preenchimento. 
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Para nosso exemplo, faremos a seguinte escolha de motivos: 

 

Sempre que um motivo for selecionado, o formulário poderá apresentar uma breve explicação do mesmo, 

mostrado acima, no box em azul. 
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Logo abaixo do texto explicativo, serão mostrados os campos de preenchimento relativos aos motivos 

selecionados. Esses campos terão grande variação, conforme o(s) tipo(s) e motivo(s) escolhidos pelo 

interessado. 

 

Aqui, devem ser fornecidas as seguintes informações: “Área construída declarada”, “Quantidade de 

economias existentes”, “Valor de mercado do imóvel”, “Frequência declarada de coleta”. 
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Além dos campos de preenchimento, o formulário, conforme tipo(s) e motivo(s) de requerimento, exigirá a 

inclusão (upload) de documentos, que poderão ser dos seguintes formatos de arquivo: PDF, JPG, JPEG, PNG, 

TIFF, e DWG. 
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Os documentos necessários são descritos nas colunas “Reclamação”, “Documento” e “Orientações”. A coluna 

“Obrigatório” informa se o documento é de apresentação (upload) obrigatório ou facultativo. Um documento 

obrigatório não anexado corretamente resultará no indeferimento sumário do pedido. 

 

Um clique no botão “Arquivo” fará com que seja aberta uma janela de seleção de arquivos armazenados no 

computador (tela abaixo). Múltiplos arquivos podem ser selecionados de uma vez ou se repetindo o processo. 

Em alguns casos, o formulário apresentará, na coluna “Modelo”, um arquivo a ser baixado e preenchido pelo 

interessado, antes de sua anexação. 
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Abaixo da tabela de anexação, o formulário apresenta dois campos facultativos, comuns a todos os tipos e 

motivos de requerimentos, “Observações” e “Anexos”. 

 

O primeiro é um texto livre, opcional e a critério do interessado. O segundo deve ser utilizado em 

complemento à anexação de documentos já realizada nos campos anteriores, caso o requerente deseje 

complementar o pedido com informações adicionais.  
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Em seguida, o interessado deverá aceitar os termos de responsabilidade das informações prestadas e de 

credenciamento no Domicílio Eletrônico de Contribuintes e Responsáveis Tributários de Belo Horizonte - 

Decort-BH, conforme apresentado nos textos respectivos:  
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Preenchidos todos os campos, o formulário poderá ser submetido clicando-se no botão verde, ao final do 

mesmo: 
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O portal apresentará a tela de protocolo: 
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Todos os serviços requisitados pelo Portal de Serviços da PBH podem ser acompanhados pela “Área de 

Relacionamento” do usuário, disponível no menu que aparecerá ao clicarmos na imagem do usuário, no canto 

superior direito da tela: 

 

Na área de relacionamento, clicando-se no serviço desejado, o Portal apresentará o histórico do andamento 

do processo: 

 



 

 

Portal de Serviços da PBH 
Pedido de Revisão de IPTU 2021 (IPTU – Revisão) 

Tutorial 

 

Subsecretaria da Receita Municipal – SUREM / Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias - DLDT 
Rua Espírito Santo, nº 605 / 2º andar - Centro - BH/MG CEP 30160-919 

Tutorial versão 1c – dezembro de 2020 

Nota sobre o serviço de “Anexação de documentos” 

O Portal não proíbe a abertura de pedidos com o mesmo conteúdo, mas emite um alerta ao interessado, pois 

é uma situação não recomendada. A abertura de solicitações com o mesmo conteúdo fará com que toda a 

análise seja mais demorada, trazendo prejuízo ao requerente. 

 

Nos casos em que o interessado deseja apenas complementar a informação em um serviço (protocolo) de 

IPTU – Revisão em andamento, deverá selecionar o tipo “Anexação de Documentos”, escolhendo um 

protocolo já aberto (ao qual será anexada a documentação) a partir da sua lista respectiva de serviços em 

andamento (apenas serviços de “IPTU – Revisão”), conforme tela a seguir. Para a inclusão dos documentos, 

deve ser utilizado o campo “Anexos”. 
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Para maiores informações, consulte a página do IPTU na internet: http://pbh.gov.br/iptu 

 

http://pbh.gov.br/iptu

