
 

 

LEI Nº 4.809 DE 23 DE JANEIRO DE 2017 
                          

ALTERA o art. 3º e o parágrafo 2º do art. 4º da Lei 

n.º 3.798/2010, que institui Comissão Municipal para 

Avaliação de Imóveis urbanos e rurais para fins de ITBI 

 

ARMANDO CARLOS ROOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 

     FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei:  

 

Art. 1º. Ficam alterados o art. 3º e o parágrafo 2º do art. 4º da Lei n.º 3.798, de 28 de 

setembro de 2010, que institui Comissão Municipal para Avaliação de Imóveis urbanos e rurais para 

fins de ITBI, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 3º. A Comissão Municipal para Avaliação de Imóveis será composta pelos seguintes 

membros, sendo um titular e um suplente: 

 -  representante do Poder Executivo Municipal, que deverá ser um técnico da área 

de engenharia ou arquitetura, integrante do quadro de servidores públicos municipais;  

- representante das imobiliárias e corretoras de imóveis a ser escolhido dentre os 

representantes do ramo; 

 -  representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Não-Me-Toque. 

§1º O Presidente da Comissão será indicado pelo Prefeito Municipal e terá mandato de 02 

(dois) anos. 

§2º A Comissão será composta por titulares e suplentes cujo mandato será de 02 (dois) 

anos, podendo haver a recondução dos membros uma vez pelo mesmo período. 

§3º O Poder Executivo regulamentará no que couber, o Regimento Interno, no prazo de 

30 (trinta) dias após a vigência da presente Lei, especialmente quanto aos parâmetros e 

regras a serem adotados sobre as avaliações. 

 

Art. 4º. A Comissão deverá apresentar parecer com a indicação do valor atribuído ao 

imóvel no prazo de 10 (dez) dias, após a entrega do Guia de ITBI ao Presidente, cujo 

prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período. 

§ 1º. ... 



 

 

§ 2º. As avaliações da Comissão deverão ser efetuadas com a participação de no mínimo 

03 (três) membros e poderão ser revistas pelo Prefeito Municipal ou pelo Secretário de 

Finanças, mediante solicitação do interessado, devidamente justificado. 

 

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Lei n.º 4.316, 

de 25 de novembro de 2013. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 23 DE 

JANEIRO DE 2017. 

                

 

ARMANDO CARLOS ROOS 

         PREFEITO MUNICIPAL 

 

ELEN CRISTINA HEBERLE 

Procuradora Jurídica 

OAB/RS 58.704 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 

Secretária de Administração e Planejamento 

 


