
PAULO HE UE PAGOTTO 
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 

&91,lk:NJ~ISCO GUEDES 
~'');CEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, em 15 de maio de 201 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao, 

Art. 4° - Cabera a unidade responsavel a divulqacao da lnstrucao Normativa ora 
aprovada. 

Art. 3° - Cabera a Unidade Central de Controle lnterno - UCCI prestar os 
esclarecimentos e orientacoes a respeito da aplicacao dos dispositivos deste 
Decreto. 

Art. 2° - Todas as lnstrucoes Normativas, ap6s sua aprovacao e publicacao, deverao 
ser executadas e aplicadas pelas Unidades Responsaveis e por seus respectivos 
Sistemas Administrativos. 

Art. 1 ° - Fica aprovada a I nstrucao Normativa do Sistema de Tributes N° 002/2019, 
Versao 01,que segue anexa como parte integrante deste Decreto. 

Paragrafo Onico - A lnstrucao Normativa a que se refere o caput sabre os 
procedimentos para avaliacao do valor de mercado, para fins de tributacao, dos 
im6veis objeto de transrnissao no rnuniclpio, com base nas normas tecnicas NBR 
14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT. 

DECRETA: 

0 Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuicoes legais que lhe sao 
conferidas e objetivando a operacionalizacao do Sistema de Controle lnterno do 
Municipio, no ambito deste Poder, 

Aprova a lnstrucac Normativa SFZ N.0 

002/2019 - Versao 01 do Sistema de 
Flscalizaeao e da outras providencias. 

DECRETO N° 180/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 



Laudo de avallacao: relat6rio tecnico elaborado par profissional habilitado em 
conformidade com a NBR 14653, para ava.iar um bem im6vel de acordo com seu valor de 
mercado; contemplando a apuracao da finalidade da avaliacao pretendida; dos seus 
objetivos; a detalhada vistori no im6vel e em seu e orno; a apurada e completa pesquisa 

a) Avaliacao de bens: Analise tecnica, realizada, para identificar o valor de um bem, de 
seus custos, frutos e direitos, assim come determinar indicadores da viabilidade de sua 
utilizacao econ6mica, para uma determinada finalidade, situacao e data, par meio do seu 
valor de mercado, do valor da terra nua, do valor venal ou do valor de referencia, 
consideradas as suas caracteristicas fisicas e econ6micas, a partir de exames, vistorias e 
pesquisas; 

IV - CONCEITOS 

1. Constituicao Federal; 
2. ABNT. NBR 14653-1: Avaliacao de bens. Parte 1: Procedimentos gerais. 
3. ABNT. NBR 14653-2: Avaliacao de bens. Parte 2: lm6veis urbanos. 
4. C6digo Tributario Municipal e Nacional; 
5. Normas de 6rgaos de Classe que atuam na area de avaliacao desde que nae contrariem 

as Normas Tecnicas da ABNT viger~te. 

111 - BASE LEGAL 

Abrange a Secretaria Municipal de Financas, Controladoria lnterna e Procuradoria Geral do 
Municipio de Afonso Claudio. 

II - ABRANGENCIA 

Esta tnstrucao Normativa disp6e sabre os procedimentos para avaliacao do valor de 
mercado, para fins de tributacao, dos im6veis objeto de transrnissao no municipio, com base 
nas normas tecrucas NBR 14653-1 e 14653-2, expedidas pela ABNT. 

I - FINALIDADE 

Versao: 01 
Aprovacao em: 15/05/2019. 
Ato de aprovacao: Decreto n° 180/2019 
Unidade Responsavel: Setor Fiscalizacao 

INSTRUCAO NORMATIVA SFZ N° 002/2019 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio 
Estado do Espirito Santo 

Unidade Central de Controle Interno 



1 -Centro - Afonso Claudio - Espf rito Santo 

• Caracterizacao da sua finalidade: compra, venda, locacao, 
• desaproprtacao. alienacao, dacao em pagamento, permuta, garantia, seguro, arrernatacao 
e outras indicadas pela Ad inistracao; Necessidade ou nao da verificacao das medidas; 

ldentificacao do im6vel que sera objeto da avatiacao. com a respectiva tncividuanzacao, no 
caso de ser apenas parte de um coniunto de edificacoes: Definicao de seu objetivo: valor de 
mercado, locacao ou outros; 

0 avaliador deve estar previamente ciente dos aspectos essenciais envolvidos na prestacao 
do service tecnrco, tais como: 

V - PROCEDIMENTOS 

i) Zonas homoqeneas: reqioes que possuem, genericamente, uma mesma valorizacao 
imobitlarla, podendo ser definidas coma distrito, bairro, conjunto de bairros, logradouros, 
centre administrativos, comerciais e/ou industnais. 

h) Vistoria: Constatacao local de fates, mediante observacoes criteriosas em um bem e nos 
elementos e condicoes que o constituem ou o influenciam. 

g) Valor venal: e a quantia aceitavel, no arnbito desta instrucao Normativa oriunda do poder 
municipal para cobrancas das taxas ordinarias da Secretaria do Patrim6nio da Uniao 

f) Valor justo: aquele determinado a partir de laudo de avallacao ou Relat6rio de valor de 
reterencia admitido pela Secretaria de Patrirnonio da Uniao, para fins contabeis. 

e) Valor de terra nua: e a quantia aceitavel, oriunda do municipio ou Institute Nacional de 
Colonizacao e Reforma Agraria - INCRA, que compreende o solo com sua superficie e 
respectiva floresta nativa, despojado das construcoes, instalacoes e melhoramentos, das 
culturas permanentes, das arvores de florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou 
melhoradas, que se classificam coma investimentos (benfeitorias). 

d) Valor de referencla: e a quantia aceitavel. oriunda de um relat6rio de valor de referencia, 
pela qual a SPU referencia o valor de um bem im6vel, determinada por profissional 
habilitado, numa data de referencia: 

c) Valor de mercado: Quantia mais provavel, sempre de um laudo de avaliacao em 
conformidade com a NBR 14653, pela qual se negociaria voluntariamente e 
conscientemente um bem, numa data de referencia, dentro das condicoes do mercado 
vigente. 

b) Relat6rio de valor de referencla: relat6rio tecnico elaborado por profissional habilitado, 
para determinar o valor de reterencia de um bem im6vel; 

irnobiliarla na regiao em analise: os corretos e precises calcutos avaliat6rios, com a 
aplicacao da correta metodologia avaliat6ria, dentro do preconizado pelas normas tecnicas. 
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entro - Afonso Claudio - Espf rite Sant - Prac;a da Independencia, 

Se no momenta da vistoria for constatada, pelo enqenheiro avaliador, dlverqencia entre a 
area (total au privativa) mensurada in loco e a area constante da documentacao 
apresentada, o profissional liador deve indicar qua! porcao da area nao esta em 

A avaliacao podera prosseguir com base em uma caracterizacao presumida do bem objeto, 
com base em elementos e informacoes que for poss! vel obter, tais como: vistoria externa, no 
case de unidades isoladas; vistoria de areas comuns, de outras unidades do mesmo edificio, 
no case de apartamentos, escrit6rios ou conjuntos habitacionais; descricao interna; projetos 
arquitet6nicos, etc. 0 6rgao Demandante devera fornecer name e telefone de cantata para 
agendamento de vistoria, bem coma demais dados que venham a ser solicitados pela CAI. 
No case de diverqencias entre o endereco constante da docurnentacao do im6vel e o 
verificado pelo avaliador par ocasiao da vistoria, havendo a conviccao do avaliador de tratar- 
se do im6vel objeto da docurnentacao e da demanda, e emitido o laudo e consignada a 
diverqencia verificada. 

Para que a vistoria colete e informe as caracteristicas tecnicas necessarias a avaliacao, 
deve dominio das tecnicas cientificas de construcao, projetos, comportamentos em use das 
eoificacoes, patologias, calculos estatisticos em geral, alern de outros itens da pr6pria 
tormacao cientifica, academica e legal desses profissionais, que possibilitem o cumprimento 
correto e seguro da avaliacao. Nenhuma avaliacao podera prescindir da vistoria. Tades as 
im6veis a serem avaliados devem ser vistoriados externa e internamente pelo profissional 
responsavel tecnico pelo trabalho. 

Alern dessa caracterizacao do bem, a vistoria auxilia na identificacao do mercado a ser 
estudado. Traz tarnbern subsidies de analise dos fatores de circunvizinhanca que podem 
influenciar na variacao dos valores ofertados. Issa auxilia o diagn6stico do mercado, bem 
coma a pr6pria avaliacao, 

A vistoria deve ser efetuada pelo engenheiro de avaliacoes com o objetivo de conhecer e 
caracterizar o bem avaliando e sua adequacao ao seu segmento de mercado. 0 que 
caracteriza a vistoria e a minuciosa verificacao das condlcoes do objeto da avaliacao na 
data de referencia do laudo, tais coma localizacao do im6vel, caracteristicas da regiao e do 
respective entorno, use e ocupacao do solo, caracteristicas do terreno, caracteristicas 
arquitet6nicas, tecnicas construtivas utilizadas, anomalias construtivas, proximidade de 
polos valorizantes ou desvalorizantes, dentre outros fatores apreciados para determinar o 
valor de um bem. 

VIS TO RIA 

Deve-se ainda consultar as legislac;oes municipal, estadual e federal, bem coma examinar 
outras restricoes ou regulamentos apltcavels, tais coma as decorrentes de passive 
ambiental, incentives au outros que possam influenciar no valor do im6vel. 

• Fundarnentacao e precisao que se pretende atingir; 
• Prazo limite para apresentacao do laudo; 
• Concicoes especiais, no case de laudos c'e uso restrito. 
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A metodologia aplicavel depende da natureza do bem avaliando, da finalidade da avatiacao 
e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informacces que possam ser colhidas no 
mercado estudado. 

METODOLOGIAS 

E recomendavel que a coleta de dados seja planejada com antecedencia. levando em 
ccnsideracao: as caracteristicas do bem avaliando, disponibilidade de recurses, informacoes 
e pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execucao dos services: enfim, tudo 
que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliacao. Quante aos aspectos 
quantitativos, deve-se buscar a maior quantidade possivel de dados de mercado, com 
atributos semelhantes aos do bem avaliando. Em retacao aos aspectos qualitativos, 
destaca-se a necessidade de buscar: similaridade entre os elementos de pesquisa e o bem 
avaliando; identificacao e diversificacao das fontes de informacao: identificacao e descricao 
das caracteristicas relevantes dos dados de mercado coletados; bem como dar preferencia 
a referencias de mercado conternporaneas. Nao devem ser considerados os elementos 
amostrais comercializados com prazo superior a 12 (doze) meses. Apenas em casos 
excepcionais, em circunstancias especificas, sera admitida a utilizacao de dados mais 
preteritos, desde que os modelos matematlcos aplicados contenham variaveis do tipo "data 
do evento", validadas pelo "teste de Durbin-Watson". Destaca-se ainda a necessidade de 
anuencia previa per parte da CAI, que analisara a adequabilidade da amostra. Devera 
compor anexo obrigat6rio ao laudo uma tabela dos dados pesquisados, onde os elementos 
amostrais serao perfeitamente descritos (endereco, caracteristicas, detalhes, atributos 
utilizados come variaveis ou come fatores de hornoqeneizacao, etc.), com respectivas datas 
e informacao das fontes (nome, telefone cu outro contato de facil acesso). As fontes citadas 
devem ser obrigatoriamente as originais. A pesquisa e de responsabilidade do autor do 
laudo, nae cabendo sua atribuicao a terceiros. No case de eventual utilizagao de bancos de 
dados de terceiros, cs elementos deverao ser conferidos e confirmados junto as fontes, 
passando o autor do laudo a assumir a responsabilidade pela pesquisa. 

A pesquisa de elementos comparatives e realizada para a obtencao de dados e 
informacoes para OS calculos avaliat6rios. Compreende 0 planejamento da pesquisa, a 
coleta de dados e vistoria de dados amostrais. Esse estudo e o ponto mais importante em 
uma avaliacao, pois e a partir dele que se obtern uma amostragem valida, confiavel e 
representativa do mercado irnobiliario local. Portanto, esse levantamento deve ser realizado 
com plenos conhecimentos da situacao flsica, econ6mica, mercadol6gica e outros possiveis 
aspectos que possam estar influenciando no valor do im6vel (variaveis). 

LEVANTAMENTO DOS DADOS DE MERCADO 

conformidade com a area registrada. A avaliacao devera ser embasada na area ad 
mensuram, ou area aferida in loco, sera apresentada a parte o resultado da avaliacao 
considerando a condicao original, bem come os custos para reqularizacao da area nao 
regularizada documentada, para fins de subsldio. 
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- Afonso Claudio - Espirito Santo - Telefax (027) 3735-4000 

Para a identificacao do valor do im6vel, independentemente da modalidade adotada, cada 
avaliacao devera canter, no minima, as seguintes intorrnacoes: 
I - identificacao da pessoa que tenha solicitado o trabalho; 
II - objetivo e finalidade da avaliacao; 

0 valor de referencia sera determinado pelo relat6rio de valor de referencia. 

Os laudos elaborados serao realizadoc em documento pr6prio presente no Sistema 
Eletroruco de lnformacoes-, cuja assinatura sera digital. 

0 laudo de avaliacao devera ter todas as suas paqinas rubricadas e/ou assinadas, sendo a 
ultlma obrigatoriamente assinada par responsavel tecnico com a indicacao do seu registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo-CAU. 

No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende e a cornposicao de uma amostra 
representativa de dados de mercado de im6veis com caracteristicas, tanto quanta possivel, 
semelhantes as do avaliando, usando-se toda a evidencia disponivel. Esta etapa - que 
envolve estrutura e estrateqia da pesquisa - deve iniciar-se pela caracterizacao e 
delimitacao do mercado em analise, com o auxilio de teorias e conceitos existentes ou 
hip6teses advindas de experiencias adquiridas pelo avaliador sabre a formacao do valor. 

Quando couber e o objetivo for a identifica.cao do valor de mercado, e recomendavel que 
sejam apresentadas consideracoes quanta ao aproveitamento eficiente do im6vel. 

0 valor de mercado sera determinado por meio de laudo de avaliacao, o qual devera 
atender as prescricoes contidas na NBR 14.653 e suas partes. 

Da Elabora~ao, Apresentacao e Modalidades das Avalia~oes 

Os procedimentos avaliat6rios usuais, com a finalidade de identificar o valor de um bem, de 
seus frutos, direitos, seu custo e indicadores de viabilidade economica estao descritos nos 
itens 8.2, 8.3 e 8.4 da ABNT NBR 14653-1 :2001. Cabe ressaltar que nae ha hierarquia entre 
os rnetodos avaliat6rios, devendo-se optar pela metodologia mais adequada a finalidade da 
avaliacao. Quando possivel, deve ser preferencialmente utilizado o rnetodo comparative 
direto de dados de mercado. 

As metodologias normatizadas aplicam-se em condicoes normais do mercado. Em situacoes 
atipicas, onde ficar evidente e comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias 
previstas, e facultado ao engenheiro de avauacoes o emprego de outro procedimento, desde 
que devidamente justificado e com anuencia previa da cornissao estadual de avaliacao de 
bens im6veis. 

A sua escolha deve ser justificada e obedecer aos preceitos da ABNT NBR 14653 e suas 
partes, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que 
suportem racionalmente o convencimento do valor. 
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Prac;a da lndependencla, 341 -Centro - Afonso Claudio - Espirito Santo - Telefax (027) 3735-4000 

Tl. MASCARELLO PAGOTTO 
o ~nicipal de Finan~as 

Afonso Claudio, 15 de maio de 2019 

Esta lnstrucao Normativa entra em vigor a partir de sua aprovacao. 

Os esclarecimentos adicionais a respeito desta lnstrucao poderao ser obtidos junta a 
Controladoria lnterna que, par sua vez, atraves de procedimentos de checagem (visitas de 
retinas) au auditoria interna, aferira a fiel observancia de seus dispositivos. 

Outras recomendacoes nae mencionadas nesta lnstrucao Normativa deverao ser 
observadas no C6digo Tributario Municipal e demais legislac;oes vigentes. 

VI - CONSIDERACOES FINAIS 

No laudo de avaliacao, quando realizado no modelo complete, deverao constar as 
informacoes minimas necessaries conforme disposto na NBR 14.653. 

Ill - identificacao e caracterizacao do bem avaliado; 
IV - levantamento fotoqraflco; 
V - especificacao da avatiacao indicando a metodologia utilizada; 
VI - resultado da avaliacao e sua data de referencia: 
VII - data da elaboracao da avaliacao e assinatura do responsavel. 
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