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LEI Nº 3.771/2019, DE 18 DE ABRIL DE 2019 

Dispõe sobre a Comissão de Avaliação de 
Bens Móveis e Imóveis de Qualquer 
Natureza e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a criar a Comissão de Avaliação de 

Bens Móveis e Imóveis de Qualquer Natureza, encarregada de emitir laudos, avaliações, 

pareceres e quaisquer outras manifestações técnicas de bens móveis e imóveis de qualquer 

natureza, observada a indisponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse 

público sobre o particular e a oportunidade e conveniência administrativa, quando da 

participação do Município em negócios jurídicos que envolvam obrigações com reflexos 

financeiros ou patrimoniais, tais como alienações, indenizações, permutas, alienações de 

inservíveis, bem como a avaliação prévia para locação de imóveis pelo Município, 

excetuada as avaliações de elementos da base de cálculo do IPTU e ITBI. 

§ 1º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis de Qualquer Natureza, 

como órgão de deliberação coletiva, ficará vinculada à Secretaria Municipal de 

Administração. 

§ 2º Compete a Secretaria Municipal de Administração, para os fins desta lei: 

I - requisitar laudos, avaliações, pareceres e quaisquer outras manifestações 

técnicas da Comissão, fixando o prazo de entrega entre 10 (dez) a 20 (vinte) dias úteis, 

salvo situações de urgência ou necessidade excepcional de interesse público, podendo 

estabelecer prazo menor. 

II - disponibilizar apoio logístico, material e pessoal necessário ao pleno 

funcionamento da Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município; 

III - promover a capacitação e aperfeiçoamento na área de avaliação aos seus 

membros; 
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IV - adquirir equipamentos, softwares e programas específicos para a área de 

avaliação; 

V - implementar e promover a manutenção de banco de dados, backup de arquivos 

e documentos elaborados pela Comissão. 

Art. 2º Compete a Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município: 

I - desenvolver os trabalhos pertinentes às avaliações quando requisitados pela 

administração; 

II - definir a metodologia de avaliação, nível de rigor, padrão de apresentação, 

fontes de consulta e formas de vistoria dos bens avaliados, atendendo as normas técnicas 

brasileiras pertinentes; 

III - analisar e atestar laudos de avaliação apresentados por terceiros, visando 

garantir o padrão de qualidade definido e atingir um ponto de equilíbrio nos valores das 

avaliações; 

IV - realizar estudos e trabalhos pertinentes às avaliações de bens móveis e 

imóveis, emitindo pareceres e laudos de avaliação, constando tudo em ata de reunião; 

V - promover a coleta de dados e informações do mercado imobiliário do Município, 

para formação de banco de dados; 

VI - desenvolver estudos e pesquisas visando subsidiar o planejamento dos 

trabalhos ao seu encargo; 

VII - cumprir com outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções e 

que lhe forem delegadas pelo Presidente da Comissão ou Secretário Municipal de 

Administração; 

VIII - realizar a anotação de responsabilidade técnica ao conselho profissional, 

quando necessário; 

IX - entregar os laudos, avaliações, pareceres e quaisquer outras manifestações 

técnicas no prazo fixado pelo Secretário Municipal de Administração. 
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§ 1º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município poderá 

solicitar, nos casos de dúvida fundada ou sempre que necessário mediante deliberação, a 

qualquer órgão público do município os esclarecimentos e apoio técnico que se fizerem 

necessários ao desempenho de suas funções. 

§ 2º Para a realização das reuniões será exigido o quórum mínimo de, pelo menos, 

metade de seus membros. 

§ 3º As deliberações da Comissão, observado o quórum mínimo, serão tomadas 

pela maioria dos membros presentes. 

§ 4º Quaisquer manifestações emitidas pela Comissão deverão ser assinadas pelo 

Presidente e, no mínimo, com outros dois (2) membros. 

§ 5º Os laudos, avaliações, pareceres e quaisquer outras manifestações técnicas 

deverão conter: 

I - a exposição do objeto da análise; 

II - a análise técnica ou científica realizada pela Comissão; 

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; 

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo órgão administrativo 

requisitante; 

V - fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como 

alcançou suas conclusões. 

§ 6º É vedado aos membros da Comissão ultrapassarem os limites de sua 

designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da análise. 

§ 7º Para o desempenho de sua função, os membros da Comissão podem valer-se 

de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando 

documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 
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como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros 

elementos necessários ao esclarecimento do objeto da análise. 

§ 8º Se a Comissão, por motivo justificado, não puder apresentar os laudos, 

avaliações, pareceres e quaisquer outras manifestações técnicas dentro do prazo fixado, o 

Secretário Municipal de Administração poderá conceder-lhe prorrogação. 

Art. 3º A Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município será 

composta por 06 (seis) membros: 

I - 02 membros da Divisão de Planejamento e Projetos, sendo ocupante do cargo 

de Engenheiro Civil ou Arquiteto, indicados pelo gestor da respectiva Divisão; 

II - 01 membro da Divisão de Patrimônio e 01 membro da Divisão de Tributação, 

indicados pela Secretaria Municipal de Finanças; 

III - 01 membro da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 

sendo ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo ou Ambiental, indicado pelo gestor da 

respectiva Secretaria; 

IV - 01 membro da Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico, Inovação e 

Tecnologia, indicado pelo gestor da respectiva Secretaria. 

§ 1º Os membros serão designados mediante portaria do Chefe do Poder 

Executivo. 

§ 2º A Comissão será formada pelos seus membros e elegerá um Presidente, um 

Vice-Presidente e um Secretário. 

§ 3º Cada membro terá mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido, 

sucessivamente, por iguais períodos, a critério da administração. 

§ 4º Não haverá remuneração pelo exercício de qualquer cargo ou função na 

Comissão, considerado serviço público relevante e de exercício funcional obrigatório. 

§ 5º O detalhamento da organização da Comissão e a competência de seus 

membros, será objeto do respectivo regimento interno, elaborado pelos seus membros e 

aprovado pelo Chefe do Executivo, mediante decreto. 
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§ 6º Para que se possa alterar o regimento da Comissão é necessário que a 

reforma: 

I - seja deliberada por voto da maioria dos seus membros, mediante iniciativa 

destes ou do Secretário Municipal de Administração; 

II - não contrarie ou desvirtue o fim desta; 

III - seja aprovada pelo Chefe do Executivo, mediante decreto. 

Art. 4º Compete a Procuradoria Geral do Município defender os membros da 

Comissão quando processados por atos decorrentes do exercício de suas funções, desde 

que não haja conflito de interesse com a Municipalidade, nos termos do Art. 66B, inciso XII 

da Lei Orgânica Municipal. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 

verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as 

disposições que lhe sejam contrárias. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE ABRIL DE 2019. 

 
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito  
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