
    

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

DECRETO Nº 4.877 DE 08 DE JULHO DE 2.015. 
Dispõe sobre a atribuição de valores de referência para
fins de cálculo do ITBI – Imposto sobre a Transmissão
de Bens Imóveis InterVivos e dá outras providências.

JOSÉ FRANCISCO DUMONT, Prefeito Municipal de Matão,
Estado  de  São  Paulo,   no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município de Matão; e 

Considerando que consoante os mandamentos delineados pelo
Código Tributário do Município de Matão – Lei Municipal nº 4.147, de 25
de março de 2010 e alterações posteriores,  nas transmissões em geral,  a
base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de bens Imóveis Intervivos
(ITBI) é o valor dos bens ou direitos transmitidos;

Considerando  que  respeitados  os  princípios  da  eficiência,
praticidade, publicidade e economicidade, há a premente necessidade de se
estabelecer parâmetros para a aplicação dos dispositivos do artigo 124, da
Lei Municipal nº 4147, de 25 de março de 2010, com redação alterada pela
Lei  Municipal  nº  4769,  de  01  de  outubro  de  2014,  ressalvado  ao
contribuinte o direito de requerer avaliação contraditória;

Considerando a necessidade de estabelecer práticas combativas à
sonegação fiscal,  sobretudo em atos simulados ou com fraude visando o
pagamento à menor do Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI;

Considerando  ainda,  a  necessidade  de  implantar  medida  de
combate  às  atitudes  de  contribuintes  que  declaram  perante  a  Fazenda
Municipal um valor abaixo do realmente praticado no negócio jurídico na
intenção de reduzir o valor a ser pago à título de ITBI; 

Considerando  finalmente,  que  a  Comissão  instituída  pela
Portaria nº 12149,  de 04 de dezembro de 2014, após reuniões e estudos
preliminares, atribuíram através de Ata de Reunião, valores de referência
para  cálculo  do  ITBI  –  Imposto  sobre  Transmissão  de  Bens  Imóveis,
DECRETA:

Art. 1º – Para efeito de cálculo de recolhimento de ITBI -
Imposto  sobre  Transmissão de  Bens Imóveis  Intervivos  referente  à  área
correspondente ao terreno, os valores apurados por metro quadrado, serão
os constantes do Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto.

Parágrafo único – A aferição do valor de referência será
o resultado da multiplicação da área existente em metros quadrados pelo
valor correspondente expresso na tabela referente ao bairro em que está
localizado.
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Artigo 2º – Para efeito de cálculo de recolhimento de ITBI
-  Imposto  sobre  Transmissão  de  Bens  Imóveis  Intervivos  referente  a
edificações,  o parâmetro utilizado será de 50% (cinquenta por cento)  da
média  de  enquadramento  de  área  construída  da  tabela  Sinduscon/SP –
referência Janeiro/2015, assim definido:

a) Edificação Residencial:
a.1) área construída de 0 à 99,99 metros quadrados – valor

de referência por metro quadrado: R$ 542,13
a.2) área construída de 100 à 249,99 metros quadrados –

valor de referência por metro quadrado: R$ 650,00
a.3) área construída acima de 250,00 metros quadrados –

valor de referência por metro quadrado: R$ 772,00  

b) Edificação Comercial:
b.1) área  construída  de 0  à  249,99  metros  quadrados  –

valor de referência por metro quadrado: R$ 676,88
b.2) área construída acima de 250,00 metros quadrados –

valor de referência por metro quadrado: R$ 727,32  

c) Galpão Industrial:
c.1) valor de referência por metro quadrado: R$ 329,15

§ 1º – O resultado desta aferição será somado ao resultado
da área correspondente ao terreno,  apurado conforme descrito no artigo
anterior, para fins de lançamento e recolhimento do ITBI - Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis Intervivos.

§  2º  – Com  relação  aos  imóveis  que  sejam  objetos  de
doação por parte do município, não serão aplicados os valores de referência
da  tabela  Anexa,  mas  sim  os  valores  atribuídos  conforme  laudos  de
avaliação elaborados por Comissão Especial designada para tal finalidade,
quando  se  tratar  de  lavratura  da  primeira  escritura  de  doação  à
beneficiários referentes à projeto habitacional. 

§  3º  –  No  caso  de  loteamentos  novos,  deverão  ser
aplicados  os  valores  de  referência  lançados  referentes  aos  loteamentos
circunvizinhos,  considerando-se  o de  menor  valor,  com redução de 20%
(vinte por cento) sobre o valor apurado, devido à precariedade da infra-
estrutura.”

Art.  3º  - Não  concordando  com  o  resultado  do  valor
apurado, nos termos do presente Decreto, o contribuinte poderá impugnar
o valor apurado pela Fazenda Municipal,  no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da ciência do lançamento do ITBI, devendo para tanto juntar três
laudos  de  avaliação  expedido  por  imobiliárias  credenciadas  junto  ao
CRECI/SP, além das razões de sua insurgência, atendendo ao disposto no
caput do artigo 124 do Código Tributário Municipal.
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§ 1º -  Recebida a impugnação do contribuinte, o processo
será  autuado  e  remetido  para  apreciação  e  manifestação  da  Comissão
Municipal de Avaliação, a ser designada para tal finalidade, seguindo para
posterior decisão do Secretário Municipal da Fazenda.

§ 2º - A impugnação do lançamento do ITBI praticada pelo
contribuinte  suspenderá  a  exigibilidade  do  crédito  tributário,  e  seu
pagamento  antes  da  decisão  administrativa  final  não  importará  em
reconhecimento  do  débito,  ficando  assegurado  ao  contribuinte,  nesta
hipótese, a devolução de eventual montante recolhido a maior, devidamente
corrigido, em caso de procedência total ou parcial de sua impugnação.

Art.  4º  - A  falta  de  recolhimento  ou  o  recolhimento  a
menor do ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos,
pelo sujeito passivo, serão passíveis das penalidades previstas no artigo 131
da Lei Municipal nº 4147, de 25 de março de 2010.

Art.  5º  - Pelo  cumprimento  do  disposto  neste  Decreto,
ficam  os  tabeliães,  escrivães  e  demais  serventuários  do  Ofício,
solidariamente  responsáveis  pelo  recolhimento  do  tributo,  acaso  não
exigido do contribuinte pelo valor correto, devido pelos atos praticados por
eles ou perante eles em razão de seu ofício, na forma do disposto no artigo
127 da Lei Municipal nº 4147/2010.

Art. 6º – Os valores atribuídos no presente Decreto, serão
revistos  anualmente,  de  forma a  assegurar  sua compatibilização  com os
valores  praticados  no  Município,  através  de  pesquisa  e  coleta  amostral
permanente dos preços correntes das transações e das ofertas à venda do
mercado imobiliário.

Art. 7º - Aplicam-se aos casos omissos as normas previstas
do Código Tributário Municipal e a legislação tributária vigente.

Art.  8º  -  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogando-se o Decreto 4.868, de 15 de Maio de 2.015.

Palácio da Independência, 08 de julho de 2.015.

JOSE FRANCISCO DUMONT
      - CHICO DUMONT -
        Prefeito Municipal
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ANEXO I


