
DECRETO Nº 1.762, DE 05 DE AGOSTO DE 2021. 

 
“Dispõe sobre a pauta de valores para cálculo do 

Imposto Territorial Rural - ITR, estabelecendo os 

valores da terra nua outras providências”. 

 

 

MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS, Prefeita do Município de Orindiúva, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas por lei, e  

 

Considerando, em atendimento ao artigo 4º, da instrução normativa da RFB Nº 

1.877, de 14 de março de 2019 o município deverá informar os Valores da Terra Nua 

por hectare (VTN/ha), para fins de atualização do Sistema de Preços de Terras (SIPT) 

da Receita Federal do Brasil (RFB). 

 

Considerando, os respectivos valores venais de áreas rurais, por hectare, utilizadas 

para a cobrança do Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis – ITBI; 

 

Considerando, que este Município aderiu a este Convênio em Maio de 2013, 

conforme respectiva publicação no Diário Oficial da União (DOU),  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica instituído para fins de lançamento do Imposto Territorial Rural - ITR, os 

valores abaixo descritos para VALOR DA TERRA NUA, por hectare de imóvel rural, 

para fins de declaração e fiscalização do mesmo no município de Orindiúva/SP; 

 

Tipo da Terra “LAVOURA” aptidão boa – Valor da Terra Nua “VTN” por hectare é de 

R$19.000,00 (dezenove mil reais); 

 

Tipo da Terra “LAVOURA” aptidão regular – Valor da Terra Nua “VTN” por hectare é 

de R$16.000,00 (dezesseis mil reais); 

 

Tipo da Terra “PASTAGEM PLANTADA” – Valor da Terra Nua “VTN” por hectare é de 

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); 

 

Tipo da Terra “SILVICULTURA OU PASTAGEM NATURAL” – Valor da Terra Nua “VTN” 

por hectare é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); 

 

Tipo da Terra “PRESERVAÇÃO DA FAUNA OU FLORA” – Valor da Terra Nua “VTN” por 

hectare é de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); 

 

 



 

 

Art. 2º - Os valores atribuídos acima estão de acordo com a avaliação realizada 

pelo “Escritório de Desenvolvimento Rural”, e encontram-se na página eletrônica 

do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo – IEA, órgão responsável 

pelas pesquisas da secretaria da agricultura do estado de São Paulo. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Orindiúva, 05 de agosto de 2021. 

 

 

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins 

         Prefeita Municipal                                                                                                     

 

 

Registrado nesta secretaria em data supra, afixado no Quadro de editais em 

seguida e publicado no Diário Oficial do Município. 

 

 

         Daiane Boina de Oliveira 

                 Chefe de Gabinete 
   


