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Gabinete da Prefeita - GAPRE

DECRETO No 08/2022, de 02 de fevereiro de 2022

Estabelece, com base em relatÓrio do INCRNMAPA,

valar mínímo par hectare para anecadação do lTBl a

parÍir da mês de fevereiro do exercício financeiro de 2A22,

no ambito das atívidades da Secretaria Municipal de

Finanças - SEF/N.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICíPIO DE BARRA DE SANTANA,

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei

Orgânica Municipal e pelo ArL 117, § 50, da Lei Complementar Municipal no'

1212018 (Código Tributário Municipal), e

CONSIDERANDO a publicação do Relatório de Análise de lt/ercados de Terras

no Estado da Paraíba - RAh/T/PB 2020 do INCRA- Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária, órgão integrante do Í\ÍAPA - Ministerio da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, datado de outubro de 2020, mas sÓ em

janeiro de 2022 trazido à baila, que corrobora a Pauta de Valores de Terra Nua

para fins de titulação de assentamentos e regularização fundiária;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer um parâmetro para a

cobrança do lTBl - Imposto sobre a Transmissão Infer Vivos de Bens lmÓveis,

de forma a simplificar o processo de avaliação nos processos administrativos

abertos para este fim pelo DTFA - Departamento de Tributação, Fiscalizaçâo e

Arrecadação da SEFIN - Secretaria de Finanças;

DEGRETA:

ArL 1o. Fica estabelecido o valor mínimo por hectare de R$ 1.046,07 (hum mil

e quarenta e seis reais e sete centavos) para a avalição de bens imoveis em

terra nua em sede de lTBl - lmposto sobre a Transmissáo lnterVivos de Bens
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lmóveis, para os ímóveis cujo valor declarado pelas partes do negócio jurídico

a este for inferior, ficando aquém do preço de mereado praticado.

§ ío. A SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças poderá reavaliar de ofício os

valores declarados pelos contribuintes quando confessados abaixo do valor de

mercado estabelecido pelo INCRA - lnstituto Nacional de Çolonizaçáo e

Reforma Agrária, conforme Relatório de Análise de Mercados de Terras no

Estado da Paraíba - RAIIIT/PB 202A.

§ 21 Nos termos do CTltI, o contribuinte pode declinar da avaliação, correndo

às suas expensas a contratação pelo Poder Público de profissional

especializado para avaliação do bem imóvel em questão, juntando-se

respectivo laudo ao processo administrativo aberto para este fim.

Art. 20. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a

partir de 03 de maio de 2422 (noventena), revogadas as disposições em

contrário, em especial o Decreto no. 26, de 20 de julho de2020.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Gabinete da Prefeita Municipalde Barra de Santana, Estado da Paraíba, em 02

de fevereiro de 2022.

CACIL

Prefeita Constitucional
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