
                                                 

 
 
 
  
 
 

PORTARIA  Nº 0797/2017 
Em, 26 de setembro de 2017 

 
 

INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEIS, PARA FINS DE CÁLCULO DE ITBI, 
BEM COMO O ESCOPO DE AVALIAR OS 
BENS A SEREM ALUGADOS, ALIENADOS E 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, COM 
FULCRO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 

 
   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal n° 3.263/2017, de 22 de setembro de 2017, 
 
 
   R E S O L V E: 
 
 
    Art. 1º - Fica instituída, em âmbito municipal, Comissão de Avaliação de 
Imóveis, para fins de cálculo de ITBI, do Município de Butiá, bem como com o escopo de avaliar 
os bens imóveis a serem alugados, alienados e adquiridos pelo Município.  
 
    Art. 2º - A presente comissão será composta por 04 (quatro) membros, 
sendo 01 (um), Arquiteto regularmente inscrito no CREA, e 03 (três) servidores que desenvolvam 
atividade a fim de supervisionarem, sendo que no mínimo um com inserção da zona rural: 
 

Taiane dos Santos Ferrão 
Jocimere Santos Sienko 
Fabiane Vianna Santos 
Luiz Oscar Trindade Florisbal 

       
    Art. 3º - A avaliação de que trata esta Portaria, poderá ser realizada pela 
Comissão de forma conjunta ou, se necessário, por cada membro de forma individual, devendo o 
relatório final ser submetido a apreciação e homologação do Prefeito Municipal. 
 
    Art. 4º - Os membros da Comissão de Avaliação de Imóveis serão 
nomeados por ato do Chefe do Executivo Municipal por meio de Portaria. 
 
    Parágrafo Único – O Prefeito Municipal poderá exonerar, a qualquer tempo, 
qualquer membro da Comissão Mista de Avaliação de Imóveis. 
 
    Art. 5º - O valor atribuído ao imóvel deverá corresponder ao valor de 
mercado do bem no momento da negociação. 
 
    Art. 6º - Os valores a serem adimplidos pelos contribuintes a título de ITBI 
levarão em consideração a avaliação prévia a ser realizada por, no mínimo, dois membros da 
Comissão. 
 
    Parágrafo Primeiro – Havendo discordância do contribuinte com o valor 
atribuído ao imóvel para incidência do imposto, deverá formalizar pedido de revisão, através de 
processo administrativo, devidamente instruído com documentos que comprove suas alegações. 



                                                 

 
 
 
  
 
 

 
             Parágrafo Segundo – O processo administrativo será submetido a análise 
de todos os membros da comissão, que poderão rever sua decisão de forma justificada, com 
posterior remessa a Procuradoria Municipal para parecer. 
 
                    Parágrafo Terceiro – Instruído o procedimento com os pareceres antes 
referidos o Prefeito Municipal decidirá o pedido. 
 
          Art. 7º - Em nenhuma situação a Comissão ficará atrelada ao valor atribuído ao 
bem pelo contribuinte, devendo o imposto incidir exclusivamente sobre o valor atribuído pela 
Comissão. 
         Art. 8º - A Comissão deverá disponibilizar laudo de avaliação no prazo 
improrrogável de 72 (setenta e duas) horas. 
 
        Art. 9º - Os membros da Comissão de Avaliação de Imóveis, no desempenho de 
suas funções, não perceberão qualquer remuneração. 
 
           Art. 10º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário ou incompatível. 
 
 
 
 

                    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
          Em, 26 de setembro de 2017.  
  
       
 
                      DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                            Prefeito Municipal  
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 26 de setembro de 2017.  
 
 
  
              
         CLAUDIO BERNARDES 
Secretário Municipal de Administração 
 
 


