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ANO XIV  N° 2263 – Terça - Feira 07 de Março de 2023 
 DECRETO Nº 029 -2023 

(Republicar por detalhamento de informações) 
 
 

Dispõe sobre a Avaliação de Imóveis pela Fazenda 
Pública Municipal. 

 
O Prefeito Municipal de Aral Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73 inciso VI, da Lei 

Orgânica do Município, tendo em vista o disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, na Lei Federal n°  5.172, de 25 

de outubro de 1966, e na Lei  n° 375, de 29 de Novembro de 1991,   e sua 

alteração pela Lei Municipal nº 618/2005. 

CONSIDERANDO ser de relevante interesse público o eficiente funcionamento 
dos mecanismos administrativos; 

CONSIDERANDO o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso 
Especial nº 1.937.821 - SP (2020/0012079-1): 

“a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições 
normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem 
sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 

b)  O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que 
é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco 
mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 
do Código Tributário Nacional – CTN); 

c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com 
respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.” 

Considerando os Artigos nº 35 e 38 da Lei nº 5172 de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional); 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Este Decreto disciplina as avaliações de imóveis realizadas pela 
Fazenda Pública Municipal. 

§ 1o. As avaliações serão utilizadas nos procedimentos de fiscalização e 
lançamento de tributos municipais ou quando previstos em convênios 
específicos com a União ou Estado. 
 
§ 2o. As avaliações serão tipificadas como Expedita ou Completa abrangendo 
os imóveis urbanos e rurais. 
 
§ 3o. Fontes normativas: 

I – Levantamentos: conjunto de atividades de coleta, seleção e 

processamento de dados realizados segundo padrões técnicos e científicos 

compatíveis com a metodologia adotada pelo órgão ou profissional 

responsável pelo trabalho; 

 

II – Transações: negociações onerosas de bem no mercado imobiliário, como, 

por exemplo, compra e venda ou permuta; 

 

III – Ofertas: colocação de bens para venda ou outra negociação onerosa no 

mercado imobiliário; 

 

IV – Opiniões de valor: informações de especialistas, intervenientes, agentes 

financeiros, técnicos, tabeliães, registradores, autoridades públicas, 

corretores imobiliários ou quaisquer pessoas que transacionem no mercado 

imobiliário. 

CAPÍTULO II 

AVALIAÇÃO EXPEDITA 

Seção I 

Imóveis Urbanos 

Art. 2º - Serão compostas pela somatória do valor do terreno e suas edificações. 

§ 1o. As Edificações serão tipificadas e valoradas conforme Padrão Construtivo 
estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de 
São Paulo. 
§ 2o. Os valores das edificações terão por base os custos unitários de 
construção publicados pelo SINDUSCON/MS - Sindicato Intermunicipal da 
Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul. 
§ 3o. Os valores dos terrenos serão levantados por pesquisa de mercado através 
de dados publicados, transações, ofertas, opiniões de valores e bases 
cadastrais. 
§ 3o. Excepcionalmente poderão ser utilizados opiniões de valores para 
valoração total do imóvel. 
 
§ 4o. 0 campo de arbítrio pode ser utilizado, com amplitude de até 15 % (quinze 
por cento), para mais e para menos, para que seja suficiente para absorver as 
influências não consideradas. 
§ 5o. Não serão obrigatórias as normativas instituídas pela NBR nº 14.653 da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Seção II 

Imóveis Rurais 

Art. 3º - Serão compostas pelo Valor Total do Imóvel (VTI) a preços de mercado. 

§ 1o. Os valores de mercado serão aferidos através de levantamentos 
publicados no Anuário da Agricultura Brasileira – Agrianual – informa economics 
– FNP, ou por opinião de valores. 
§ 2o. Os valores poderão ser ajustados conforme o acesso ao imóvel, com 
metodologia citada no Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial – 2ª 
Revisão – INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). 
§ 3o. Os imóveis avaliando não serão obrigatoriamente vistoriados, desde que 
tenham suas características e recursos naturais identificados e quantificados 
através de sensoriamento remoto e geoprocessamento. 
§ 3o. A Fazenda Pública Municipal poderá exigir a apresentação do comprovante 
de entrega do CAR (Cadastro Ambiental Rural), com seu respectivo código de 
identificação. 
§ 4o. 0 campo de arbítrio pode ser utilizado, com amplitude de até 15 % (quinze 
por cento), para mais e para menos, para que seja suficiente para absorver as 
influências não consideradas. 

§ 5o. Excepcionalmente a Avaliação da Fazenda Pública Municipal poderá ser 
emitida fundamentada na Instrução Normativa RFB nº 1.877, de 14 de março 
de 2019. 
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 § 6o. Não serão obrigatórias as normativas instituídas pela NBR nº 14.653 da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

CAPÍTULO III 

AVALIAÇÃO COMPLETA 

Art. 4º - Serão obrigatoriamente utilizadas as normativas instituídas na NBR nº 
14.653 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para os imóveis 
urbanos e rurais. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 5º - Caso o contribuinte não concorde com a Avaliação da Fazenda Pública 
Municipal deverá apresentar Laudo de Avaliação, conforme NBR nº 14.653 da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), assinado pelo profissional 
e registrado no respectivo conselho. 
 

§ 1o. Para os imóveis urbanos o laudo de avaliação deve ser elaborado por 
engenheiro civil, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) emitida Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou por 
arquiteto, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
emitida Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), ou por Corretor 
Imóveis Avaliador devidamente credenciado no CNAI – Cadastro Nacional de 
Avaliadores de Imóveis do Conselho Federal de Corretores de Imóveis 
acompanhado do Selo Digital.  
 
§ 2o. Para os imóveis rurais o laudo de avaliação deve ser elaborado por 
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) emitida Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), ou por Técnico em Agronomia, Topografia, Técnico em 
Meio Ambiente devidamente credenciado no Conselho Federal de Técnicos – 
(CFT) acompanhado do TRT – Termo de Responsabilidade Técnica, ou    
Corretor Imóveis Avaliador devidamente credenciado no CNAI – Cadastro 
Nacional de Avaliadores de Imóveis do Conselho Federal de Corretores de 
Imóveis acompanhado do Selo Digital. 
 
§ 3o. Os laudos de avaliação devem apresentar grau II de fundamentação e 
precisão. 
 
§ 4o.  Apresentado o pedido de revisão acompanhado do Laudo de Avaliação, 
o Secretário Municipal da Fazenda apresentará decisão fundamentada em 30 
(trinta) dias, podendo exigir que o contribuinte encaminhe cópia do respectivo 
contrato de compra do imóvel em questão. 

 
Art. 6º. O Poder Executivo deverá publicar a regulamentação necessária à 
execução dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação da presente 
Lei. 
 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
                                                Aral Moreira – MS, 10 de Fevereiro de 2023. 

                             
                              ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

                                      PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O R T A R I A Nº 106/2023 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do sul, no uso de suas atribuições Legais...  
 
Considerando a emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 
citado no “artigo 37  ̈§ 13 O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser 
readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação 
e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a 
remuneração do cargo de origem.” 
 
Considerando a legislação municipal em vigor, o instituto da “readaptação” 
encontra-se guarida na lei nº 335 de 03 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e 
das fundações municipais que traz no Art.25 os conceitos e requisitos para 
concessão da readaptação ao servidor público.  
 
Art. 25- Readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 
 
§1º - Se julgado incapaz para o serviço público, o funcionário será aposentado. 
 
§2º- A readaptação será efetiva em cargo de carreira de atribuições afins, 
respeitada a habilitação exigida. 
 
§3º- Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou 
redução da remuneração do funcionário. 
 
R E S O L V E:  
 
Artigo 1º - CONCEDER 180 dias de READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO a 
servidora efetiva CLAUDIA BONFIM ORTEGA, matricula 184801-1, lotada 
na Secretaria Municipal De Educação, como PROFESSORA, com efeitos 
retroativos contados a partir do dia 01/03/2023, conforme laudo médico 
disponível na Secretaria Municipal De Educação, no departamento Núcleo de 
Recursos Humanos. 
 
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário.  
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.  
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
P O R T A R I A Nº  107/2023 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais...  

R E S O L V E:  
Artigo 1º - DESIGNAR a funcionária, MERI LOURDES KREIN FERREIRA, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, para fazer parte da 

COORDENAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA para o ano letivo/2023, com efeitos 

retroativos contados a partir de 02/02/2023.  
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se as 
disposições em contrário.  

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.  
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 

Prefeito de Aral Moreira-MS 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A713


 
 

3/22 
 
 

ANO XIV  N° 2263 – Terça - Feira 07 de Março de 2023 
 P O R T A R I A  Nº 108/2023 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e Lei Orgânica do 
Município. 
 

 RESOLVE: 

Artigo 1º - DESIGNAR os (as) funcionários (as) abaixo relacionados para 

exercerem a função de TÉCNICOS PEDAGÓGICOS, lotados na Secretaria 
Municipal de Educação, para o ano letivo/2023, com efeitos retroativos contados 

a partir de 20/01/2023. 
SERGIO HENRIQUE FERREIRA 

40 HORAS/SEM. COORDENADOR PEDAGOGICO 

RAFAEL GONÇAVES SANCHES 
40 HORAS/SEM. 

TECNICO PEDAGOGICO 

ELIANE IZAIAS MOREIRA  40 HORAS/SEM. TECNICA PEDAGOGICA 

VERA LUCIA DA SILVA MACHADO 40 HORAS/SEM. TECNICA PEDAGOGICA 
 

           MARGARITA JARA 40 HORAS/SEM. TECNICA PEDAGOGICA EM 
EDUCAÇÃO INDIGENA  

ELAINE GOMES XAVIER 40 HORAS/SEM TECNICA PEDAGOGICA EM 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

MIRTES MALACARNE ARNHOLD 
40 HORAS/SEM TECNICA PEDAGOGICA EM 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
  
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.  

Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
P O R T A R I A Nº 106 – DE 07 DE MARÇO DE 2023 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do sul, no uso de suas atribuições Legais...  
 
Considerando a emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 
citado no “artigo 37 §̈ 13 O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser 
readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação 
e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a 
remuneração do cargo de origem.” 
 
Considerando á legislação municipal em vigor, o instituto da “readaptação” 
encontra-se guarida na lei nº 335 de 03 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e 
das fundações municipais que traz no Art.25 os conceitos e requisitos para 
concessão da readaptação ao servidor público. 
 
Artg. 25- Readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. 
 
§1º - Se julgado incapaz para o serviço público, o funcionário será aposentado. 
 
§2º- A readaptação será efetiva em cargo de carreira de atribuições afins, 
respeitada a habilitação exigida. 
 
§3º- Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou 
redução da remuneração do funcionário. 
 
R E S O L V E:  
 

Artigo 1º - CONCEDER 180 dias de READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO á 
servidora efetiva CLAUDIA BONFIM ORTEGA, matricula 184801-1, lotada na 
Secretaria Municipal De Educação, como PROFESSORA, com efeitos 
retroativos contados a partir do dia 01/03/2023, conforme laudo médico 
disponível na Secretaria Municipal De Educação, no departamento Núcleo de 
Recursos Humanos. 
 
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário.  
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se.  
 

ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
Prefeito de Aral Moreira-MS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A713
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