
EFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
N.° 5.146, DE 08 DE AGOSTO DE 2018. 

"Cria ComLcsao Especial de Andilse e Revisdo da 
Planta de Valores Genéricos do Munic(pio e dd 
outras providências." 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal de Severinia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuiçoes legais: 

CONSIDERANDO que a Planta Genérica de Valores consiste nos parârnetros para 
determinaçao do valor venal dos imôveis prediais e territoriais localizados no Municipio, 
sendo utilizada corno base de cálculo para 0 lançamento do Imposto sabre Propriedade 
Prediat e Territorial Urbana (IPTU), bern como o Imposto de Transmissao de Bens lrnoveis 
(ITBI), conforme disposto no Côdigo Tributário do Municipio; 

CONSIDERANDO que a Planta de Valores Genéricos deve ser atualizada 
periodicamente, ajustando-a a realidade econôrnica e do mercado irnobiliario do 
Municiplo; 

CONSIDERANDO que a Planta de Valores Genericos e de 1.989 e nunca foi 
revista; 

CONSIDERANDO que a ação é indispensâvel a boa gestão das finanças 
municipais, conforme orientação da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos Orgaos de 
controle externo; 

CONSIDERANDO os Principios da eflciencia e da transparência que devem 
nortear as açOes da Administraçao Püblica Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituida a Comissão especial para estudo, avaliacao e verificacao da 
Planta de Valores Genéricos dos irnoveis no Municipio de Severinia, composta pelos 
seguintes membros: 

- Maria de Lourdes Waltrs Reis, ocupante do cargo de Lancador; 
II - Rodolfo Eduardo Pocenti, ocupante do cargo de Auxiliar de Lancadoria; 
Ill - José Aparecido da Costa, ocupante do cargo de Diretor de Contabilidade; 
IV - Catia Regina da Costa, ocupante do cargo de Escrituréria; 
V - Sabrina Liliane Gorges Pereira, ocupante do cargo de Escriturârio; 
VI - Taiana Kfouri, ocupante do cargo de Engenheiro Civil; 
VII - Bruno Batista, ocupante do cargo de Encarregado do Setor de Docurnentos e 

Arquivo; 
VIII - Julj&QACardoso Ogs Santos - Corretora de Imoveis. 
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LEFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 
Art. c uumptte aos membros da Camissao avaliar e propor adequaçOes nos 

valores e parâmetros instituidos pela Planta de Valores Genericos dos imôveis situados 
no Municipio de Severinia, subsidiando a implementaçao de instrumentos tributários que 
proporcionem a justica fiscal. 

Art. 3° Fica designado como presidente da Comissâo Especial ora constituIda, o 
agente municipal descrito no inciso I do artigo 1 0  deste decreto, sendo o vice-presidente o 
agente municipal descrito no inciso II do mesmo artigo. 

Art. 4° Os membros da Comissâo, após conclusao dos trabaihos, deveräo 
apresentar o relatôrio circunstanciado contendo subsidios para revisão e adequaçao da 
Planta de Valores Genéricos. 

Art 50  Podera o Presidente da Comissao, visando reunir condiçOes de trabaiho aos 
membros desta, requisitar inforrnaçOes e recursos aos órgâos e setores que tenham 
afinidade cam as trabaihos a serem desenvolvidos. 

Parãgrafo Unico A Comissao se autorregulamentará quanto 30 seu funcionamento 
e demais deliberaçOes. 

Art. 60  Os trabaihos da presente Comissao serão considerados serviços pUblicos 
relevantes, näo sendo, portanto, remunerados. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçao revogando-se as 
disposiçOes em contrario. 

Prefeitura do MunicIpio de SeverInia, 08 de Agosto de 2018. 

DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diario Oficial Eletronico desta 
Municipalidade. 

ELIANA TER EZHa PAGIATO 
Escnt aria 
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