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Decretos

DECRETO Nº 52 / 2022
Cria o Regulamento dos procedimentos a
serem adotados no pedido de lançamento
do ITIV e de sua estimativa de base de
cálculo.
O Prefeito do Município de Itagimirim, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º. O contribuinte do Imposto sobre a Transmissão inter-vivos de Bens Imóveis
– ITIV – deverá apresentar a Declaração de Transação Imobiliária – DTI, na forma, prazo e
demais condições estabelecidas neste Decreto.
§ 1º - Considera-se contribuinte do ITIV o adquirente do bem imóvel ou dos direitos
reais a ele relativos, conforme estabelece o art. 165 da Lei Municipal nº 165, de 30 de
dezembro de 2005.
§ 2º - Para efeito de cumprimento da obrigação prevista neste artigo, considera-se
solidariamente obrigado o transmitente ou cedente do imóvel ou dos direitos reais a ele
relativos, inclusive nas penalidades cabíveis em função do descumprimento da obrigação.
§ 3º - A solidariedade prevista no art. 166 da Lei Municipal nº 165, de 30 de
dezembro de 2005, não comporta benefício de ordem.
Art. 2°. A Declaração de Transação Imobiliária é o documento próprio no qual o
sujeito passivo, ou seu representante legal, informa a descrição do imóvel ou direito real
objeto de transmissão, os dados do adquirente e transmitente e o valor do bem para
posterior avaliação e cálculo do ITIV pelo Município de Itagimirim.
§ 1º - A Declaração de Transação Imobiliária – DTI – será disponibilizada pela
Secretaria Municipal de Finanças aos interessados, podendo ser em papel impresso ou
obtido por meio eletrônico, via Internet.
§ 2º - A Declaração de Transação Imobiliária – DTI - deverá ser preenchida em todos
os campos e assinada pelo sujeito passivo, ou seu representante legal.
§ 3º - Quando a transmissão for objeto de financiamento parcial ou total, aprovado
por instituições financeiras, o sujeito passivo deverá apresentar, também, o laudo de
avaliação do imóvel utilizado pelo financeiro.
Art. 3º. A avaliação do imóvel para fins de tributação do ITIV corresponde à
estimativa fiscal do valor de mercado aplicado ao imóvel, ou aos direitos reais a ele
relativos, objeto da realização do fato gerador.
§ 1º - Entende-se por valor de mercado a quantia mais provável pela qual se
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negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro
das condições do mercado vigente.
§ 2º - Para fins de apuração da base de cálculo do ITIV deverão ser observadas as
ressalvas em casos especiais, conforme estabelece o art. 163 e seus parágrafos, da art. 165
da Lei Municipal nº 165, de 30 de dezembro de 2005 – Código Tributário Municipal.
§ 3º - Fica a Secretaria Municipal de Finanças designada a constituir uma equipe de
servidores municipais incumbida de manter pesquisa imobiliária, cadastramento e
manutenção de um banco de dados de ofertas e transações imobiliárias realizadas neste
Município.
§ 4º - A avaliação não considerará as benfeitorias e edificações realizadas pelo
próprio adquirente durante o período de sua imissão da posse do imóvel antes de
concretizar formalmente a transmissão, quando for o caso.
§ 5º - Ocorrendo a hipótese de que trata o § 4º deste artigo, o contribuinte deverá
apresentar provas documentais do fato, para análise e aprovação da autoridade fazendária
municipal.
Art. 4º. A Secretaria Municipal de Finanças designará servidores municipais
incumbidos de avaliar os imóveis objetos de transmissão ou cessão, podendo, para tal fim,
requerer a participação de técnicos lotados em outras Secretarias, cujas disponibilidades,
parcial ou total, sejam permitidas por seus respectivos Secretários Municipais.
§ 1º - Cabe aos servidores avaliadores:
I – Examinar os elementos contidos na DTI emitida pelo sujeito passivo do imóvel;
II – Levantar as características do imóvel constantes do Cadastro Imobiliário desta
Prefeitura;
III – Inspecionar o imóvel, verificando:
a) o padrão de acabamento e estado de conservação da edificação, quando for o
caso;
b) apurar qualquer contradição entre a situação real do imóvel e as informações
indicadas na DTI ou no Cadastro Imobiliário;
IV – Efetuar comparações entre os valores da presente transação com os contidos no
banco de dados, principalmente os relativos às mais recentes ocorridas;
V – Aplicar, para melhor aferição, os valores do Custo Unitário Básico de Construção
– CUB – disponibilizado pelo Sindicato da Construção Civil do Estado da Bahia –
SINDUSCON-BA, combinado os valores constantes do anexo I, ou na busca do valor real,
outro parâmetro mais justo, mediante parecer fundamentado, para as transações de
imóveis urbanos.
VI - Nas transações com imóveis rurais, aplicar, para melhor aferição, os parâmetros
do Anexo V, ou na busca do valor real, outro parâmetro mais justo, mediante parecer
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fundamentado.
§ 2º - O sujeito passivo é responsável em permitir livre acesso dos avaliadores
municipais ao interior do imóvel objeto da transmissão, e qualquer impedimento ou
dificuldade de acesso será motivo de interrupção do trabalho, com despacho expresso no
procedimento administrativo sobre o fato ocorrido.
§ 3º - O prazo para determinação da estimativa fiscal e lançamento do ITIV, nos
termos deste artigo, será de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento do processo da
Secretaria Municipal de Finanças, desde que este não apresente pendências de
documentação ou omissões de informações.
§ 4º - Caso seja verificada alguma pendência no pedido inicial durante o fluxo das
atividades, o sujeito passivo deverá ser notificado do fato, de acordo com os contatos
informados, sendo, desta forma, suspenso o prazo de que trata o § 3º deste artigo.
§ 5º - A estimativa fiscal terá validade de 60 (sessenta) dias a partir da data da
avaliação, e caso não seja efetuado o pagamento do ITIV neste período, o sujeito passivo
deverá realizar novo pedido de lançamento referente ao mesmo fato gerador, procedendose, desta forma, uma nova estimativa fiscal.
§ 6º - A estimativa fiscal efetuada pela equipe de avaliação será declarada no
procedimento administrativo, sendo submetida à aprovação pelo (a) Secretário (a)
Municipal de Finanças, ou a quem este delegar tal função.
§ 7º - O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do ITIV só poderá ser emitido
durante o período de validade da estimativa fiscal, cujo prazo para pagamento será de até
15 (quinze) dias úteis a partir de sua emissão, desde que não supere a validade da
estimativa fiscal.
Art. 5º. O sujeito passivo tem prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento
da guia de pagamento, ou notificação do lançamento, para apresentar impugnação
administrativa ao valor arbitrado.
§ 1º - O impugnante deverá apresentar provas documentais que comprovem suas
argumentações contra o valor arbitrado, inclusive avaliações de peritos por ele contratado.
§ 2º - Ao Secretário (a) Municipal de Finanças compete analisar e decidir em única
instância o contencioso administrativo, podendo requerer novas provas ou determinar
nova avaliação do imóvel, se assim julgar necessário.
Art. 6º. Conforme estabelece o inciso III, do art. 166 da Lei Municipal nº 165, de 30
de dezembro de 2005 – Código Tributário Municipal, os tabeliães, escrivães e oficiais de
registro de imóveis são solidariamente responsáveis pela comprovação do pagamento do
ITIV em todos os registros de transmissões imobiliárias, devendo impedir qualquer
registro que não faça prova de quitação do referido imposto.
§ 1º - Os Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis deverão enviar à Secretaria de
Finanças, mensalmente, até o décimo quinto dia do mês subsequente, relatório de todas as
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transmissões de imóveis registradas, contendo:
I – Identificação completa dos transmitentes ou cedentes e adquirentes ou
cessionários;
II – Identificação completa do imóvel objeto da transmissão ou cessão;
III – Valor declarado na escritura da transmissão ou cessão;
IV – Valor do ITIV pago.
§ 2º - O relatório das transmissões de imóveis previsto no § 1º deste artigo poderá
ser substituído pelo fornecimento de fotocópias das matrículas atualizadas dos imóveis
transmitidos, que poderão ser enviadas por meio de arquivo eletrônico.
§ 3º - O descumprimento da obrigação acessória prevista neste artigo, acarretará a
aplicação da penalidade indicada no art. 173 da Lei Municipal nº 165, de 30 de dezembro
de 2005.
Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especificamente, o Decreto Municipal nº 157, de 8 de novembro
de 2021.
Itagimirim – Bahia, 30 de março de 2022.
60º aniversário de Emancipação Político-Administrativa
2º ano do Governo ‘Itagimirim, UMA NOVA HISTÓRIA’.

Luiz Carlos Júnior Silva de Oliveira
Prefeito Municipal
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ANEXO I
DECRETO Nº 52 / 2022
PARÂMETRO REFERENCIAL PARA EDIFICAÇÕES PELO SINDUSCON NA DATA
DO FATO GERADOR

Ordem

Padrão / Conservação

1

Alto / Bom

2

Alto / Médio

3

Alto / Ruim

3

Médio / Bom

5

Médio / Médio

6

Médio / Ruim

7

Popular / Bom

8

Popular / Médio

9

Popular / Ruim

10

PIS - Proj. Interesse Social
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ANEXO II
DECRETO Nº 52 / 2022
DECLARAÇÃO DE TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – DTI URBANA
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ANEXO III
DECRETO Nº 52 / 2022
DECLARAÇÃO DE TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – DTI RURAL
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ANEXO IV
DECRETO Nº 52 / 2022
PARÂMETRO REFERENCIAL PARA ÁREAS RURAIS
TERRENOS – IMÓVEIS RURAIS
Localização

Perímetro / ÁREAS NOBRES

Valor por hectare
Mercado

Sugerido

10

Margem do Rio Jequitinhonha / Adjacências

12.000,00

6.000,00

11

Região Amarra Boi / Adjacências

12.000,00

6.000,00

12

Região União Baiana

12.000,00

6.000,00

13

Região Barro Branco

12.000,00

6.000,00

Localização

Perímetro / ÁREAS BOAS

Valor por hectare
Mercado

Sugerido

20

Região Torquato / Adjacências

10.000,00

5.000,00

21

Região Araxá / Adjacências

10.000,00

5.000,00

OBS:
1.

Acrescentar na base de cálculo, o valor real das benfeitorias;

2.

Na impossibilidade de estabelecer o valor real das benfeitorias, acrescentar 5% sobre cada
benfeitoria, ao valor sugerido acima.
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