
ci 90/2018 

Entrada x 

 
financas@itapoa.sc.gov.br 
 28 de mai 

(Há 7 dias) 

 

 

 

 

para Gabinete 
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P/: Gabinete do Prefeito 

At.Sr. Rodrigo Lopes 

  

  

REF.: CI 275/2018 – Req 37/2018 

  

Conforme, solicitado por V.Sas. na correspondência supra citada, 
apresentamos as seguintes considerações: 

  

Considerando que o parágrafo único do inciso II, artigo 10 do Código 
Tributário Municipal – Lei 71/94, de 03.11.94, no que se refere aos critérios 
para a mensuração do valor venal, são os seguintes: 

“ art.10 

… 

Inc.II 

... 

Parágrafo Único – Para efeito do valor venal do Imposto Territorial, considerar-
se-á o valor do terreno que será apurado com base nos preços correntes de 
compra e venda no mercado imobiliário obtidos, preferencialmente: 

I – pelos valores declarados pelos contribuintes e ratificados pelo fisco, 
ressalvada a possibilidade de revisão, se comprovada a existência de erro; 



II – pelas transações ocorridas na área respectiva 

…” 

  

Considerando que a Prefeitura Municipal, com Autorização Legislativa, ao 
aplicar a Lei 716/2017- Planta de Valores cumpriu os requisitos do Código 
Tributario Municipal de acordo com o artigo 11: 

Artigo 11 - O Poder Executivo editará anualmente, a Tabela Mapa, ou Planta 
Genérica de Valores Venais, ou na falta destes fixará Ato Normativo, os 
critérios para fins de cálculo dos valores venais contendo: 

I – valor unitário do metro quadrado do terreno; 

II – Fatores de correção e respectivos critérios de aplicação dos valores do 
metro quadrado do terreno. 

Parágrafo 1º - Os valores constantes da Tabela Mapa ou Planta Genérica de 
Valores, serão atualizados, anualmente, por Decreto Executivo, antes do 
lançamento deste imposto, até o índice oficial que reflita a variação do valor 
de mercado de imóveis em relação ao ano anterior ou a inflação deste 
período. 

  

Considerando o preço de venda de áreas inseridas no perímetro urbano, 
divulgados na midia por empresas do ramo imobiliáiro: 

  

Endereço Data Valor Anunciado-
m2 

http://www.vivalocal.com/terrenos-
venda/itapoa/excelente-area-
retroportuária-c-150m-frente-sc-416... 

19.10.2017 R$ 163,00 

anuncios@Cleideimoveisitapoa.com.br 

AREA RETROPORTUÁRIA 

17.08.2017 R$ 413,00 

IMOBR -http://www.imobr.com.br/area-
venda-itapoa-sc-jaguaruna 

18/08/2017 R$ 50,00 

IMOBR -http://www.imobr.com.br/area-
venda-itapoa-sc-areas-
diversas(Jaguaruna) 

18.08.2017 R$ 171,00 

http://wwww.sc.olx.com.br/Norte de 
santa catarina (Pontal) 

18.08.2017 R$ 222,00 

mailto:anuncios@Cleideimoveisitapoa.com.br
http://www.imobr.com.br/area-venda-itapoa-sc-jaguaruna
http://www.imobr.com.br/area-venda-itapoa-sc-jaguaruna
http://www.imobr.com.br/area-venda-itapoa-sc-areas-diversas
http://www.imobr.com.br/area-venda-itapoa-sc-areas-diversas
http://www.imobr.com.br/area-venda-itapoa-sc-areas-diversas
http://wwww.sc.olx.com.br/Norte


http://wwww.vivareal.com.br/imovel/lote-
terreno-santa-catarina-terreno-santa-
terezinha 

18.08.2018 R$ 315,00 

  

Considerando que as grandes áreas urbanas no demonstrativo estão sendo 
comercializadas muito acima da avaliação de R$ 30m2, o valor cobrado pelo 
município ainda está abaixo da realidade do mercado imobiliário. 

  

Considerando que estas áreas estão inserida no perímetro urbano, mas não 
estão cumprindo a função social da propriedade urbana e dos interesses 
sociais uma vez que encontram-se inativas, servindo de base para 
especulação financeira, contrariando as leis federais e municipais, haja visto o 
Parágrafo Único do artigo 1º, da Lei 10.157/2001 – Estatuto das Cidade 

  

“art. 1º 

… 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 
Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.” 

  

Considerando que especulação imobiliária pretendida pelos poucos 
proprietários de grandes áreas de terras urbanas contrariam a Lei 
Complementar Municipal 48/2016(Plano Diretor), no seu artigo 9º: 

  

“Art. 9º. A propriedade urbana, pública ou privada, cumpre sua função 
social quando atende, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos no Plano Diretor Municipal e nas leis integrantes deste, no 
mínimo, aos seguintes requisitos: 

I. atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 
vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos fundamentais 
individuais e sociais e ao desenvolvimento econômico e social; 

II. compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, 
equipamentos e serviços públicos disponíveis, como também com a 
preservação da qualidade do ambiente urbano e natural e com a 
segurança, bem-estar e saúde de seus moradores, usuários e vizinhos; “ 

http://wwww.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-santa-catarina-terreno-Sata
http://wwww.vivareal.com.br/imovel/lote-terreno-santa-catarina-terreno-Sata


  

  

  

Considerando alguns exemplos degraves problemas sociais como os 
elencados abaixo: 

  

a) Grandes problemas com segurança pública como é publico e notório 

  

b) Os Gastos anuais com a manutenção da estrutura viária em 2017: 

  

1 – Limpeza Pública R$ 652.000,00 

2 – Resíduos Sólidos R$ 1.860.000,00 

3 – Iluminação Pública R$ 2.998.000,00 

  

c) Gastos com manutenção das vias pública, drenagem etc superam R$ 
2.000.000,00, 

  

Considerando que estes gastos são distribuídos de forma desequilibrada em 
virtude de não haver investimentos ou edificações, bem como a falta do 
parcelamento; provocando um desajuste econômico de forma que o 
restante da população, com menor poder aquisitivo, contribua mais 
proporcionalmente para suprir estes gastos. O Cidadão contribui com seus 
imposto para recerber de volta infraestrutura na sua localidade e não para 
financiar a valorização de grandes áreas. 

  

  

  

  

  

Atenciosmaente 



  

Carlito J.Custodio Jr. 

Sec. da Fazenda 

 


