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“Dispõe sobre a Instituição de 
Comissão Permanente de Avaliação 
de Imóveis para os fins que 
especifica.” 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei,  

 

CONSIDERANDO ser de relevante interesse público a regulamentação 

dos mecanismos administrativos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se promover as avaliações de 

imóveis de interesse à Administração Pública para os fins de locação, 

desapropriação, alienação, dação em pagamento, compensação, indenização, entre 

outras; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se criar uma comissão 

permanente de avaliação de imóveis. 

D E C R E T A: 

Artigo 1º - Fica criada e regulamentada a Comissão Permanente de 

Avaliação de Imóveis, que terá objetivo de avaliar, mediante procedimentos técnicos 

– administrativos o valor de imóveis de interesse direto ou indireto da Administração 

Pública em geral. 

 

Artigo 2º - A Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis será 

composta por 05 (cinco) membros, com a seguinte formação: 

§1º - Representantes do Poder Público: 

 02 (dois) membros com formação superior nas áreas de Engenharia ou 

Arquitetura. 
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§ 2º - Representantes da Sociedade: 

 03 (três) membros com formação técnica em corretagem de imóveis, 

devidamente inscritos no CRECI. 

§ 3º - A designação dos membros será feita pelo Chefe do Poder 

Executivo, por meio de ato próprio, que designará um de seus membros como 

Presidente. 

§ 4º - O mandato da Comissão será de 02 (dois) anos, permitida a 

recondução de parte ou da totalidade dos membros. 

 

§ 5º - A Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis ficará 

subordinada a Secretaria Municipal de Obras. 

  

Artigo 3º - A referida comissão se reunirá ordinariamente 02 (duas) vezes 

ao mês, ou extraordinariamente por convocação do Presidente, com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Artigo 4º - São atribuições dos membros da Comissão Permanente de 

Avaliação: 

I. Avaliar os imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, 

passíveis de alienação, doação, permutas e outros. 

II. Avaliar os imóveis particulares para todas as formas de aquisição pelo 

Poder público. 

III. Avaliar os imóveis de interesse da Administração Pública Municipal 

para fins de desapropriação. 

IV. Avaliar imóveis, objetos de locação pela Administração Pública, 

verificando a compatibilidade do valor locatício pretendido pelo proprietário em 

relação ao valor de mercado imobiliário. 

V. Elaborar laudo de vistoria tanto para recebimento ou entrega dos 

imóveis, objeto de locação pela Prefeitura. 
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Artigo 5º - Para cumprir com os objetivos da municipalidade, a referida 

Comissão levará em consideração, além das normas técnicas emitidas pelo CRECI, 

CREA, CAU, ABNT, a localização, conservação das edificações, finalidade de 

utilização do imóvel. 

 

Artigo 6º - Fica instituído um pró-labore de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, que será pago aos membros da Comissão por cada reunião 

ordinária realizada.  

 

Artigo 7º - As despesas com a execução do presente Decreto correrão a 

conta de dotação orçamentária própria. 

 

Artigo 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 São Sebastião, 22 de maio de 2017. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito  


