MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
Rua Jo;ío Ormindo

de Resende, 686 .- CU) 87400-000

www.crtlzeirodooeste.pr.gov.br

DECRETO

N° 288/2018

SÚMULA: Nomeia Comissão Administrativa
para julgar
impugnação pelo sujeito passivo do valor venal de imóveis do
lançamento IPTU, exercício de 2018 no Municipio de Cruzeíro
do Oeste - PR e da outras providências.
A PREFEITA

DO MUNICÍPIO

DE CRUZEIRO

DO OESTE, ESTADO

DO PARANÁ,

no

uso de suas atribu ições legais,
DECRETA:
Art. 10 _ Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para compor a Comissão
Administrativa,
para julgar impugnação pelo sujeito passivo do valor venal de imóveis do
lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exercício de 2018, conforme o artigo
145 do Código Tributário Nacional:
NELCl NATALINA B. CALDATO
ANTONIO CARLOS CARMINTTI
VIVIANE LOPES
OTAVIO ROBERTO
CARLOS ROBERTO PEREIRA

Chefe DeD Tributação
Fiscal de Tributos
DeD Patrimônio
Corretor de Imóveis
Corretor de Imóveis

CPF:
CPF:
CPF:
CPF:
CPF:

330.048.629-72
527.067.539-00
974.551.642-20
331.929.109-25
763.504.959-34

Art. 3° _ Os membros de que trata o artigo anterior farão a avaliação de acordo com o mercado
imobiliário de imóveis, situados neste municipio, podendo tomar apontamentos e pareceres de
corretores de imóveis, devendo considerar os dados do cadastro imobiliário, localização, área do
terreno e da edificação existente, acabamento, estado de conservação da construção e elaborar
decisão/julgamento do valor do objeto da impugnação, de forma circunstanciada.
Art. 4° _ O prazo para protocolo da impugnação é até o dia 05 (cinco) de agosto de 2018.
Parágrafo Único: Não serão conhecidas e nem julgadas as impugnações
as mesmas serem indeferidas sem análise de mérito.

intempestivas, devendo

Art. 5° _ Os Servidores Públicos designados a colaborar nas ações deste Decreto exercerão as
atividades sem prejuizo das funções que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação
ou remuneração especial.
Parágrafo
Único - Os Membros representante da sociedade civil não receberá
remuneração pelo exercicio das atividades, eis que consideradas de relevância social.

qualquer

Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.

EDIFÍCIP DA PREFEITURA
MUNICIPAL ~E CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
PARANA, AOS 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2018.

DO

MARIA HELEN~~DRIGUES
Prefeita Municipal Interina
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