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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

VALOR DA TERRA NUA PARA O EXERCÍCIO DE 2021
A prefeitura de Monte Carmelo, em cumprimento à Instrução Normativa
nº 1877 de 14 de Março de 2019, da Receita Federal do Brasil, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de informações do valor
da terra nua à Secretaria Especial da RFB, decorrente do convênio
entre a União e os municípios, o qual objetiva a delegação de
competência aos municípios para o exercício das atribuições de
fiscalização, incluindo lançamentos de créditos tributários e cobrança
do Imposto Territorial Rural, informa os valores de terra nua por aptidão
agrícola para o exercício de 2021.
O levantamento foi realizado por profissional habilitado, cadastrado no
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) contratado pelo
município.

Estas informações são usadas como base para o arbitramento do valor
da base de cálculo do ITR. Conforme a IN da RFB nº 1.877/2019, os
valores devem refletir o preço de mercado do imóvel apurado em 1º de
janeiro do exercício a que se refere.
O repasse dos dados é obrigatório para os municípios que têm
convênio com a união, sob pena de denúncia, o que acarreta em perda
de arrecadação.
Quando efetuar a declaração do ITR, o contribuinte não é obrigado a
atender os valores informados, porém, por se tratar de um imposto
declaratório, caso apresente valor inferior ou diferente, deve ficar o
alerta que, se notificado ou intimado pela Receita Federal, deverá
atestar os valores declarados através de documentos idôneos. Caso
contrário, poderá ser onerado com, 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto recolhido a menor a título de multa, acrescido de juros, além da
diferença do imposto.
O programa para transmissão da DITR é disponibilizado pela Receita
Federal do Brasil – Ministério da Economia. O prazo para entrega das
declarações é de 16 de Agosto a 30 de Setembro.
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EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO. Termo de Convênio que entre
si celebram o Município de Monte Carmelo/MG, inscrito no CNPJ sob o
nº 18.593.103/0001-78, com a interveniência da Secretaria Municipal
de Saúde, e a Associação Movimento Salve Jah, inscrita no CNPJ sob
nº 17.555.726/0001-93, com fundamento na Lei nº 1709, de 10 de
agosto de 2021. Objeto: repasse de subvenção no valor de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o qual deverá ser
destinado, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.709/
2021: a) às ações de castração cirúrgica e assistência aos animais não
domiciliados; b) à castração, identificação, vacinação e controle de
endoparasitas dos animais pertencentes às famílias de baixa renda; c)
à aquisição de alimentos para nutrição dos animais durante a sua
permanência na Associação Movimento Salve Jah; d) à aquisição de
materiais e equipamento veterinários para cirurgia. Vigência: 12 de
agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
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