






Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Sua manifestação foi recebida com sucesso.

 
Anote o Número MP para acompanhar o histórico da sua manifestação pelo nosso

website: 11.2017.00013113-3.
  

Dados da Manifestação

Número do MP: 11.2017.00013113-3 - Denúncia
Situação: Em andamento
Data da instauração: 04/11/2017 às 14:41

Assunto:

Assunto: STF - Recurso extraordinário com agravo 708.474 - Distrito Federal/2012 
 - Descrição: Conforme link abaixo no meu site oficial. 
https://jjfernandobm.wixsite.com/valutare/denuncias 

Lei Municipal nº 7084/2014 - São Miguel do Oeste/SC -  
Art 4º - Profissionais interessados em participar de Comissões de Avaliação deverão se inscrever junto à 
Administração, mediante pedido escrito e preenchimento de cadastro próprio, devendo, para tanto, apresentar no ato 
desta, comprovação de vinculação ao ente Classista competente (CRECI). � Cadê o CREA ? 
. 
Endereço: Rua Marcílio Dias, 1199 - Centro 
Cep: 89.900-000 - Tel: (49) 3631-2000 
CNPJ 82.821.174/0001-80 
São Miguel do Oeste - SC. 
Pessoas: PREFEITO MUNICIPAL. 
Testemunhas: VEREADORES MUNICIPAIS.

Município do fato: São Miguel do Oeste - SC
Órgão responsável : Ouvidoria do Ministério Público
E-mail: ouvidoria@mpsc.mp.br

Partes
Participação Nome

 Manifestante JOÃO FERNANDO BARRAL DE MIRANDA

Movimentações
Data Movimentação

04/11/2017 Cadastrado
  



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Ouvidoria do Ministério Público

Rua Bocaiúva n° 1750, sala 208, Centro, Florianópolis/SC, Cep. 88015-904
www.mp.sc.gov.br

Florianópolis, 04 de dezembro de 2017.
SIG n° 11.2017.00014399-5

Exmo(a) Senhor(a) Promotor(a) de Justiça,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, encaminhamos, para 
conhecimento e providências que Vossa Excelência entender cabíveis e 
oportunas, manifestação recebida por esta Ouvidoria.

Informamos, ainda, que há 2 documentos anexos ao protocolo de 
atendimento . 

Em homenagem ao princípio da transparência, albergado no art. 
2º, inciso V, da LC estadual n. 298/2005, informamos que deste encaminhamento 
foi dado ciência à autora da referida manifestação. Para tanto, solicitamos que 
sejam comunicadas a este órgão as providências tomadas, conforme previsto nos 
artigos 4º, §2º e 13, inciso IV do Regimento Interno desta Ouvidoria. Sugerimos 
que essa comunicação, por motivos de agilidade e economia de recursos, seja 
feita por e-mail.

Atenciosamente,

José Eduardo Orofino da Luz Fontes
Procurador de Justiça

Ouvidor do MPSC
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LEI Nº 7.084/2014  

 

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PER-

MANENTE, BEM COMO REGRAS PARA A AVALIAÇÃO DE 

BENS IMÓVEIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-

CA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, 

ESTADO DE SANTA CATARINA, 

  

FAÇO, saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de 

Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:  

 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a constituir Co-

missão Permanente para avaliar bens imóveis, no âmbito da Administração Pública Munici-

pal. 

 Art. 2º As avaliações poderão ser realizadas para averiguar: 

I- A correta base de cálculo, com vistas ao lançamento do Imposto 

de Transmissão Intervivos (ITBI), sempre que houver divergência entre a Fazenda Municipal 

e o contribuinte; 

 II- O real valor de imóveis da Administração para fins de alienação; 

 III- O real valor de imóveis de terceiros para fins de aquisição; 

 IV- O real valor da locação de imóveis de interesse do Município.  

 

 Art. 3º A Comissão referida no artigo anterior será composta por três 

(03) membros, dos quais dois (02) serão servidores do quadro efetivo do Município lotados 

nas secretarias de Administração, Secretaria da Fazenda e/ou da Secretaria de Desenvolvi-

mento Urbano e, o terceiro, representante do mercado imobiliário. 

 

 § 1º Cada um dos servidores nomeados para compor a Comissão de 

Avaliação perceberá, na forma de gratificação, pelo desempenho fixo e mensal da respectiva 

atividade, independentemente do número de avaliações, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

(Anexo IV – LCM nº 025/2013). 

 

 § 2º Ficará a cargo de um dos servidores efetivos, à presidência dos 

trabalhos da Comissão. 

 

 § 3º A nomeação do representante do mercado imobiliário será feita 

em forma de rodízio para cada avaliação, respeitando-se a ordem prevista na lista de inscritos 

na Chamada Pública preteritamente efetuada pela administração pública para este fim especi-

al. 

 

 § 4º A remuneração pelo trabalho desempenhado pelo representante 

do mercado imobiliário perante a referida Comissão de Avaliação será remunerado mediante 

o pagamento do valor correspondente a (01) salário mínimo ao tempo da respectiva prestação. 

 



 

 

 § 5º O custeio do valor mencionado no artigo anterior, em se tratando 

do disposto no inciso I, do art. 2º, desta Lei será de responsabilidade do próprio contribuinte 

que incitar a divergência; Nos demais casos (incisos II, III e IV), o custeio do valor dar-se-á 

pela própria Administração. 

 

 § 6º A constituição da Comissão de Avaliação para cada ato será feita 

por portaria, respeitando-se no que tange à escolha do representante do mercado imobiliário, a 

devida ordem de preferência disposta na lista sequencial. 

 

 § 7º Antes da expedição da portaria prevista no parágrafo anterior, o 

Município cientificará o respectivo profissional que estiver na vez, para que, no prazo impror-

rogável de (01) dia útil, manifeste-se expressamente sobre a aceitação do encargo. 

 

 § 8º SUPRIMIDO 

 

 § 9º A falta de manifestação dentro do prazo previsto no § 6º ensejará 

a perda da vez, bem como a nomeação de novo profissional, respeitando-se, para isso, a or-

dem de preferência prevista na lista de inscritos.       

 

 Art. 4º Profissionais interessados em participar de Comissões de Ava-

liação deverão se inscrever junto à Administração, mediante pedido escrito e preenchimento 

de cadastro próprio, devendo, para tanto, apresentar no ato desta, comprovação de vinculação 

ao Ente Classista competente (CRECI). 

 

 Art. 5º O profissional que integrar a Comissão de Avaliação como 

representante do mercado imobiliário, em face da sua responsabilidade técnica, expedirá pare-

cer/laudo de avaliação, apresentando, para tanto, as razões e/ou fundamentos que o levaram a 

chegar à respectiva conclusão. 

 

Art. 6º O resultado do parecer/laudo será transcrito em ata pelos de-

mais membros da Comissão, que consignarão a sua concordância, ou a sua discordância, caso 

em que terão que apresentar, de forma fundamentada, as razões que levaram a contraditar o 

respectivo estudo. 

Art. 7º Não poderá fazer parte da Comissão de Avaliação de que trata 

esta lei, quando for o caso, o profissional e/ ou funcionário da Imobiliária que esteja interme-

diando a respectiva transação imobiliária. 

 

Art. 8º A presente Lei entra em vigor na data de sua avaliação, revo-

gando-se as disposições em contrário.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC 

Em 29 de dezembro de 2014. 

 

 

JOÃO CARLOS VALAR 

Prefeito Municipal 

 

 

user
Realce



 

 

LEILA CLEUNI PINHEIRO ZANDONÁ 

Secretária de Administração 

Esta lei foi publicada 

na presente data 

 

ELIANE TEIXEIRA DA ROSA 

Técnica Administrativa 


