DECRETO Nº 004/2019 DE 24 DE JANEIRO DE 2019.
DARIO MARQUES PINHEIRO, Prefeito do
Município de Caiabu, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei:
CONSIDERANDO, a competência privativa para edição de
Decretos estabelecida no artigo 67 inciso VIII da Lei Orgânica do Município
de Caiabu – SP;
CONSIDERANDO, os termos do convênio firmado entre a
Receita Federal e o Município de Caiabu, referente ao repasse de 100% do
valor do Importo Territorial Rural – ITR;
CONSIDERANDO, que um dos requisitos do presente
convênio consiste em informar anualmente à Receita Federal o valor de terra
nua do Município;
CONSIDERANDO, que a competência do imposto é da Receita
Federal, porém, a fiscalização, diante do convênio, ficou a cargo do Município.
DECRETA
Art. 1º - Fica criada Comissão Municipal com a finalidade de
informar anualmente o valor da terra nua à Receita Federal, seguindo os
parâmetros estabelecidos no anexo Único da Instrução Normativa RFB nº
1562, de 29/04/2015, composta pelos servidores abaixo relacionados,
conforme segue:
ITitulares:
a)MARCELO MORENO JARDIM – engenheiro agrônomo;
b)JOSÉ MARIA TARDIM – Engenheiro Civil; e
c)JOÃO ANTONIO ALVES – Escriturário;

IISuplente:
a) IVONETE FEREIRA ESTEVES – Fiscal Tributário.
Art. 2°- Compete ainda à Comissão de que trata este Decreto,
auxiliar o fisco na análise dos documentos concernentes à fiscalização do
Imposto Territorial Rural–ITR, visando à análise da conformidade técnica e
veracidade dos dados declarados, expedindo respectivo parecer.
Parágrafo único – É defeso a quaisquer dos membros da presente
Comissão expedir parecer sobre documentos de sua própria autoria.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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