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GABINETE DO PREFEITO
 DECRETO Nº. 002/2022

 
Dispõe sobre a Comissão de Avaliação do
Imposto sobre a Transmissão de bens
Imóveis inter vivo – ITBI, e dá outras
providências.

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, ESTADO
DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS, e
 
CONSIDERANDO que a atividade de fiscalização tributária
figura como poder-dever atribuído as autoridades
administrativas, a fim de assegura a isonomia em matéria
tributária, conforme preconiza o art. 145, § 1º da Constituição
Federal e, ainda, o art. 126 da Lei Orgânica do Município de
Altaneira;
 
CONSIDERANDO a necessidade de aquilatação de imóveis
rurais e urbanos para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis e Inter Vivos – ITBI, além da
avaliação do valor para eventuais desapropriações;
CONSIDERANDO os procedimentos para realização de
locação de imóveis necessários ao efetivo funcionamento dos
órgãos e departamentos vinculados ao município de Altaneira;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Fica designada a Comissão para avaliação de bens
imóveis urbanos e rurais localizados no município, para efeito
de lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos
(ITBI) e aquilatação de imóveis para locação por esta
municipalidade, quando necessário, sendo composta da
seguinte forma:
 
I – Presidente: Antonio Hiago Felix Pontes, brasileiro, Agente
Fazendário, inscrito no CPF sob o nº 603.311.113-30;
 
II – Secretário: Janes Oliveira Vieira, brasileiro, Diretor de
Fiscalização de Contratos, inscrito no CPF sob o nº.
013.610.473-80;
 
III –Membro: Cicero Rodrigues Soares, brasileiro,
Coordenador do Setor de Patrimônio, inscrito no CPF sob o nº
873.624.143-15;
 
IV- Membro: Ivson Sobreira Miranda, brasileiro, Engenheiro
Civil, inscrito no CPF sob o nº. 013.282.273-32.
 
 
§ 1º. A avaliação realizada pela presente Comissão servirá de
parâmetro para fins de avaliação do valor de mercado aos
imóveis submetidos à desapropriação pelo ente municipal.
 
§ 2º. A Controladoria-Geral do município acompanhará os
trabalhos da comissão.
 
Art. 2º. O valor venal dos Imóveis rurais, para fins de
estimativa fiscal para apuração do ITBI devido, seguirá o
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previsto no Código Tributário Municipal e os valores
praticados no mercado imobiliário no município.
Art. 3º. Quando pairar dúvidas sobre o valor de determinado
imóvel ou houver sido requisitada avaliação administrativa,
deverá a Comissão de Avaliação diligenciar junto ao Imóvel
em questão, para fins de vistoriar, avaliar e motivadamente
fixar o valor de mercado, sob o qual incidira o ITBI.
 
Art. 4°. Não impugnada o preço mínimo fixado mediante
vistoria da comissão competente, fica vedada a autoridade
fiscal a concessão de quaisquer descontos ou abatimento sobre
o valor do imposto apurado, tudo sob as penas da lei.
 
Art. 5º. A referida comissão quando solicitada procederá na
realização das vistorias necessárias à aquilatação de imóveis
destinados ao funcionamento de órgãos e departamentos
municipais, através de locação, realizando os seguintes
procedimentos:
 
I -Reavaliar todos os contratos vigentes e pedidos de
solicitação de locação de imóvel visando a readequação da
necessidade de locação para atender ao interesse deste ente
governamental;
 
II – Agilizar a tramitação dos processos administrativos que
tratam sobre aluguel de imóveis, em nível de renovação,
locação e pagamentos, pendentes de cumprimento de
diligências, seleção de documentos e conclusão.
 
Art. 6º. A Secretaria de Administração e Finanças elaborará os
formulários necessários à atuação da comissão.
 
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 

PUBLIQUE – SE
 

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, aos 3 de fevereiro
de 2022.

 
Francisco Dariomar Rodrigues Soares

Prefeito Municipal
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