MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GOIÁS
PODER EXECUTIVO
O.ti.cio :-:

Rubi at:,aba

23/2019•GA3

GO, 13 de faver:i.::o de 2019

Ao Senhor
Delegado da Receita Federal
Anápolis - co.
'o

Assunto: Informações VTN - instrução normativa RFB N° 1640/2016.
Senhor delegado da Receita Federal do Brasil,
Em cumprimento ao disposto na instrução normativa da RFB• do n°
2016, envio ab'éixo as informaçôes sobre o Valor da Terra Nua Municíoio de Rubiataba GO.. n;LirA r inn do 201c)_
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•da fauna ou
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Os dados sobre o lev:arneno são descritos a seguir:
Responsável pelo levantamento: Silvane de Fatima Aquino Dantas •- Grea n°
175161D - GO.
Descrição simplificada da metodologia: Métodos Diretos
comparativos com
Cut ros preços de mercado.
Para a determinação dos preços ora informados, foram utilizados
como base os dados de avalição mais recente do VTN encontrada no município.
As opiniões de profissionais técnicos, como engenheiro agrônomos, técnicos
agricolas, contadores da região que anualmente fazem declaração de ITR para
os proprietários de terras no município, corretores de imóveis rurais.
Levantou -se comparativamente, o preço de oferta de imóvel formado (VTN +,
Benfeitorias); equiparou - se o seu valor em moeda corrente, chegou - se a
UM
valor médio (VTI médio) por hectare para imóveis daquela região;
avaliaram - se as benfeitorias constantes do imóvel, com base no custo de
reposição e percinentes depreciações; atribuiu •- se ao imóvel avaliado e ás
amostras, as pertinentes depreciações ou valoraçOes consoante normas IBAPE
e No.rm Técnica PBNT 14.653, com fuicro em situação, localização,
acessibilidade, classe de solo., transações e ofertas. Obtendo-se o VTI
Valor Total do CrnÔvel ao, qual foi deduzido o valor total das benfeitorias,
restando então o

v'rN.

Período deealizaçâo da coleta de dados 02/01/2019 a 3.1/01/2019.
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Oficio n 23/2019 GA13
Rbiataba
GO, 13 d .tTever:i.i:o de 2019,
Ao Senhor
Delegado da Receita Federal
Anápolis - GO,
Assunto: Informações VTN - 'instrução normativa RFB N° 1640/2016.
Senhor delegado da Receita Federal do Brasil,

Em cumprimente,, ao disposto na instrução normativa da RFB do n °
2016, envio ab'aixo as infor:T:açôês sobre o Valor da Terra Nua Municinio de Rubiataba - G(I. rr r do 201c)_
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Os dados sobre o ievtament.o são descritos a seguir:
Rsponsáve1 pelo levantamento: SiÏvane de Fatia Aquino Dantas •- Grea n °
175161D - GO.
Descrição simplificada da metodologia: Métodos Diretos
comparativos com
CUt LOS preços da mercado.
Para a determinação dos preços ora informados, foram utilizados
como base os dados de avalição mais recente do VTN encontrada no município.
As opiniões de profissionais técnicos, como engenheiro agrônomos, técnicos
agricolas, contadores da região que anualmente fazem declaração de ITR para
os proprietérios de terras no município, corretores de imóveis rurais.
Levantou -se comparativamente, o preço de oferta de imóvel formado (VTN +,
Benfeitorias); equiparou - se o seu valõr em moeda corrente, chegou - se a
um valor médio (VTI médio) por hectare para imóveis daquela região;
avaJ.iaram - se as benfeitorias constantes do imóvel, com base no custo de
reposição e percinentes depreciações; atribuiu se ao imóvel avaliado e ás
amostras, as pertinentes depreciações ou valorações consoante normas IBAPE
com fuicro em situação, localização,
e Norma Técnica ?\BNT 14 .653,
acessibilidade, classe de solos., transações e ofertas. Obtendo-se o VTI
Valor Total do tCrriÓvel ao,cjuai foi deduzido o valor total das benfeitorias,
restando então o v'rN.
Período deealizaçâo da coleta de dados 02/01/2019 a 3.1/01/2019.
Aterciosamerite,
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Oficio n' 23/201 9 GAB
Rubi ataba - GO, 13 de fever:L.j:ç, de 2019
Ao Senhor
Delegado da Receita Federal
Anápolis - GO.
Assunto: Informações VTN
instrução normativa RFB N° 1640/2016,
Senhor delegado da Receita Federal do Brasil,
Em cumprimente ,ao disposto na instrução normativa da RFB•de n o
2016, envio ab'i>o as informaçôes sobre o Valor da Terra Nua Municinio d Rtibitab
rr do 2i .
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Os dados sobre o ievmtamento são descritos a seguir
Rsponsáve1 pelo ievant:amento: Silvano de Fatima Aquino Dantas - Groa n°
175161D - GO.

Descrição simplificada da metodologia: Métodos Diretos
comparativos com
cut rcs preços de mercado
Para a deterrnirteção dos preços ora informados, foram utilizados
como base os dados de avalição mais recente do VTN encontrada no município.
As opiniões da profissionais técnicos, como engenheiro agrônomos, técnicos
agricolas, contado'r'es da região que anualmente fazem declaração de ITR para
os proprietários de terras no município, corretores de imóveis rurais.
Levantou -se comparativamente, o preço de oferta de imóvel formado (VTN +
Benfeitorias); equiparou - se o seu valor em moeda corrente, chegou - se a
um valor médio (vT:1 médio) por hectare para imóveis daquela região;
avaliaram - se as benfeitorias constantes do imóvel, com base no custo de
reposição e percinentes depreciações; atribuiu se ao imóvel avaliado e ás
âmostras, as pertinentes depreciações ou valoraçes consoante normas IBAPE
e Normçà 'récriica ABNT 14.653, com fulcro em situação, localização,
acessibilidade, classe de solos., transações e ofertas. Obtendo-se o VTI
Valor Total do ImÓvel ao. jual fc.j deduzido o valor total das benfeitorias,
restando então o VTN.
Período derealização da coleta de dados 02/01/2019 a 3.1/01/2019.
Atenciosamente,
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