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DECRETO No 7.569, de 28 de agosto de 2020. 

Institui Comissão Especial de Análise e 
Revisão da Planta Genérica de Valores 
do Município. 

0 Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espirito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo  art.  61, inciso VI 
da Lei Orgânica Municipal, e; 

Considerando o que consta do Processo Administrativo no 
3.015, de 20/08/2020, protocolado pela Secretaria Municipal da Fazenda 
(Semfa); 

Considerando que a Planta Genérica de Valores consiste nos 

parâmetros para determinação do valor venal dos imóveis prediais e 
territoriais localizados no Município de João Neiva, sendo utilizada como 

base de cálculo para o lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU), do Imposto sobre Transmissão  "Inter  Vivos" de 

bens imóveis de direitos reais a eles relativos (ITBI) e da Contribuição de 

Melhoria, conforme disposto na Lei Municipal no 3.203/2019, Código 
Tributário do Município; 

Considerando que a Planta Genérica de Valores deve ser 
atualizada periodicamente, para que os valores fixados sejam condizentes 

com a atual situação econômica e com a nova realidade do mercado 

imobiliário do Município, que sofreu alteração ao longo dos anos; 

Considerando que a última revisão geral da Planta Genérica 

de Valores ocorreu em 1995; 

Considerando a proposta de encaminhamento determinada 

pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (TCEES) no Processo 
TC 5023/2018, atinente ao Relatório gerado na Auditoria Temática em 

Receita Tributária, apontando a necessidade de elaborar e encaminhar  

Camara  Municipal projeto de lei estabelecendo a Planta Genérica de 
Valores do Município, com base no que dispõe o  art.  97, IV do Código 

Tributário Nacional; 

Considerando que a ação é indispensável à boa gestão das 
finanças municipais, conforme orientação da s  Lei de Responsabilidade 

Fiscal e dos órgãos de controle externo; 
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Considerando os princípios da eficiência e da transparência 
que devem nortear as ações da Administração Pública Municipal; 

Considerando a execução do serviço de georreferenciamento, 

com atualização da base cartográfica e cadastro imobiliário do Município; 

Considerando que, em razão da complexidade de elementos 
para determinar o valor venal de um imóvel, o meio adequado para essa 
análise se faz por meio de constituição de uma comissão especial própria, 
com a finalidade especifica de identificar, avaliar e propor correções em 

relação às possíveis distorções de valores venais dos imóveis situados no 
Município; 

DECRETA:  

Art.  1°. Fica instituída a Comissão Especial de Análise e 
Revisão da Planta Genérica de Valores do Município de João Neiva, que 
será composta pelos seguintes membros: 

I. 3 (três) representantes da Secretaria Municipal da 
Fazenda (Semfa), sendo 2 (dois) Auditores Fiscais de Arrecadação, e 1 
(um) Analista Público Administrativo; 

II. 4 (quatro) representantes da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos (Semosu), sendo 2 (dois) Engenheiros Civis e 2 
(dois) Arquitetos; 

Parágrafo único: Os membros representantes da Comissão 
especificada no  art. lo  deverão ser compostos por servidores efetivos e 
serão designados através de Portaria.  

Art.  2°. Compete aos membros da Comissão avaliar e 
propor adequações nos valores e parâmetros instituídos pela Planta 
Genérica de Valores dos imóveis situados no Município de João Neiva, 
subsidiando a implementação de instrumentos tributários que 
proporcionem justiça fiscal.  

Art.  3°. 0 presidente da Comissão Especial indicará um 
coordenador para os trabalhos dentre seus membros.  

Art.  40. Os membros da Comissão, após a conclusão dos 
trabalhos, deverão apresentar relatório circunstanciado, contendo 
subsídios para revisão e adequação da Planta Genérica de Valores.  

Art.  5°. Poderá o presidente da Comissão, visando reunir 
condições de trabalho, requisitar informações e recursos aos órgãos e 
setores que tenham correlação com os trabalhos a serem desenvolvidos. , 
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Parágrafo único: A Comissão se autorregulamentará 
quanto ao seu funcionamento e demais procedimentos adotados para 
realização de sua finalidade.  

Art.  6°. Este decreto entra em vigor na data da publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva/ES, em 27 de 

agosto de 2020. 

Otavio Abreu Xavier 

Prefeito Municipal 

Registrado e publicado, em 27 de agosto de 2020. 

C r a  Carrara  Nascimento 

Chefe de Gabinete 
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