
MUNICf PIO DE NOVAIS 
Estado de São Paulo 

CNPJ. 65. 711.699/0001-43 
GO~O MUNICIPAL 2017-; 020 

-----~~~m:~~ 
OFÍCIO Nº 165/2018 - NOVAIS- SP 

Prefeitura Municipal de Novais, 16 de julho de 2018. 

Ao Senhor Delegado da Receita Federal 
ALOIZIO FABR1CIO 

Delegacia da Receita Federal em Catanduva - SP 
Rua Brasil, 1816 - Centro 
Catanduva - SP, CEP 15800-030 

Assunto: Informação VTN - Instrução Normativa RFB Nº 1562/2015 

Senhor Delegado da Receita Federal, 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 1562, de 29 de abril de 2015, abaixo as 
informações sobre o Valor da Terra Nua - VTN do município de NOVAIS - SP para o ano 2018. 

Lavoura Lavoura Lavoura Pastagem Silvicultura ou Preservação da Ano Aptidão Aptidão Aptidão Pastagem 
Boa Regular Restrita Plantada Natural Fauna ou Flora 

2018 R$/ha R$/ha R$/ha R$/ha R$/ha R$/ha 
27.250,00 21.166,67 21.333,33 19.700,00 14.361,60 15.773,43 

Os dados sobre o levantamento são os descritos a seguir: 

Responsável pelo Levantamento (nome, CPF/CNPJ, nº registro profissional): 
SAA (IEA/CATI) - SEFAZ 

Descrição simplificada da metodologia: 
Metodologia SAA (IEA/CATI)- SEFAZ, o que respalda o trabalho e os valores apresentados. 

Período de realização da coleta de dados: 
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de ocorrência do 
fato gerador, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado conforme (Lei nº 
9.393, de 1996. Art. 8°, § 2°). 

Atenciosamente, 

Fone:(17)3561-8780 
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