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LEI N° 185 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a composição e as atribuições da Comissão

Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos, na forma que

especifica, e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:

Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. O uso de imóveis municipais autorizados, permitidos ou concedidos pelo

Poder Público será remunerado através de preço público, fixado nos termos desta Lei,

reajustado anualmente pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços

Públicos e recolhido ao Erário até o dia 25 do mês seguinte ao vencido.

Art. 2°. Os preços públicos de que trata o art. 1° desta Lei serão inicialmente

fixados pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos

nomeada pelo Prefeito, constituída por 05 (cinco) Membros, indicados da seguinte forma:

1 - l (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

II - l (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

III - l (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde Pública;

IV - l (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social;

V - l (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos.

Parágrafo Único. A Comissão, que será presidida pelo representante da Secretaria

de Administração e Finanças, deliberará com a presença de, no mínimo, 03 (três) de seus

Membros.

Art. 3°. São atribuições da Comissão de Avaliação de Imóveis e de Preços

Públicos:

I - avaliar os imóveis pertencentes ao Património Público Municipal, passíveis de

alienação, doação ou permuta;

II - avaliar os imóveis particulares para fins de aquisição pelo Poder Público ou

desapropriação amigável;

III - avaliar as áreas urbanas remanescentes de obra pública ou resultantes de

modificação de alinhamento, para alienação aos proprietários lindeiros;
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IV - fixar os preços públicos a serem pagos por particulares que se utilizarem de

bens do Património Público Municipal;

V - verificar a compatibilidade do valor do locatício pretendido pelo proprietário

em relação ao mercado imobiliário local, tratando-se de locação de imóveis particulares

pelo Poder Público, bem como em suas revisões, em caso de omissão do contrato;

VI - avaliar os bens públicos em geral, passíveis de licitação por leilão ou para

doação às Entidades de Assistência Social;

VII - avaliar os imóveis urbanos e rurais para fins de fixação da base de cálculo

do Imposto sobre Transmissão "Inter-v/vos" de Bens Imóveis e Direitos Reais - ITBI.

Art. 4°. Para fins de fixação dos preços públicos a serem pagos por particulares

que se utilizarem de bens do Património Público, na forma do inc. IV do artigo anterior,

a Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos levará em

consideração os seguintes critérios e fontes normativas.

I - o preço por metro quadrado estabelecido em Decreto municipal, que poderá

ser reduzido ou acrescido por avaliação fundamentada da Comissão;

II - o preço praticado pelo mercado imobiliário, mediante pesquisas em

imobiliárias, avaliadores e demais profissionais idóneos e inscritos no Cadastro de

Atividades do Município de Floresta do Araguaia;

III - normas técnicas de avaliação previstas pela ABNT (Associação Brasileira de

Normas Técnicas);

IV - a localização do imóvel e o estado de conservação de suas edificações e

benfeitorias;

V - a finalidade da autorização, permissão ou concessão de uso, ou seja, o tipo e

a dimensão do comércio ou atividade a ser desempenhada no local.

Art. 5°. Os preços públicos, atualizados na forma do disposto no artigo anterior,

serão imediatamente cobrados dos usuários atuais de imóveis municipais, prevalecendo o

interesse público das contratações.

Art. 6°. O uso de bens públicos municipais por Entidades que não visem lucro e

por prazo inferior a 30 (trinta) dias será isento do pagamento de preços públicos.

Art. 7°. A cessão gratuita de prédio público somente será permitida por Lei

específica.
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Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as atribuições e

atividades da Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos.

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário, especialmente os arts. 76 e 77 da Lei n° 029, de 02 de março

de 2009.

Floresta do Araguaia/PA, 10 de novembro de 2009

Prefeito
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