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OFÍCIO GP/Nº 083 
Nova Canaã Paulista/ SP, 02 de Maio de 2019. 

Ao Senhor(a) Delegado(a) da Receita Federal de Araçatuba. 
Atendimento da Receita Federal do Brasil de Araçatuba/SP 
Endereço: Rua Miguel Caputi, Nº 60 -Vila Santa Maria. 
CEP: 16015-630 -Araçatuba/SP 

Assunto: Informação VTN - Instrução Normativa RFB nQ1877/2019 

Com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1877, de 14 de março de 2019 em que o seu 
objetivo é conferir qualidade e padronização aos dados de VTN apurados por municípios e informados à 
Receita Federal e, sabendo que tais dados brutos produzidos por terceiros, obtidos de acordo com regras 
próprias, não podem ser utilizados pelos municípios para inserção direta via SIPT WEB, pois, significando· que 
o município somente será considerado fonte da informação se a produzir de acordo com os critérios definidos 
pela IN RFB nº1877 /2019, sem exceção, considera que a omissão é causa para denúncia de convênio. 

Por este e outros motivos, o município fundamenta a informação do VTN em ofício, o motivo da 
inobservância das regras em vigor, conforme temos conhecimento causam omissão de informação e hipótese 
para denúncia de convênio e, em sendo assim, este município se vale deste expediente na tentativa de suprir 
a lacuna da informação que deveria ser produzida por ele. 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB nº 1877, de 14 de março de 2019, 
envio abaixo as informações sobre o Valor da Terra Nua - VTN do município de NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 
para o ano de 2019. 

Lavoura 
Lavoura 

Silvicultura 
Aptidão Boa/ Aptidão Lavoura Aptidão Pastagem 

ou Pastagem 
Preservação 

Ano 
Cultura de 

Regular/ Restrita/ Plantada/ 
Natural/ 

da Fauna e 
Cultura de Reflorestamento Pastagem Flora 

Primeira 
Segunda 

Campo 

2019 R$18.600,00 R$17.750,00 R$12.900,00 R$12.250,00 R$10.500,00 R$8.000,00 

Na falta de recurso financeiro e na falta de profissional qualificado para efetuar o levantamento 
obedecendo aos princípios estabelecidos na instrução normativa 1877 de 14 de março de 2019, tomo a 
decisão de utilizar a prerrogativa contida no artigo 8º do capítulo Ili da referida instrução normativa, que 
tomamos a liberdade de transcrever abaixo: 

Art. 8º Além das informações prestadas pelos municípios e pelo Distrito Federal, poderão também servir de base 
para o cálculo do valor médio do VTN informações prestadas por pessoas jurídicas e óraãos aue realizem 
levantamento de preços de terras, dentre elas as Secretarias de Agricultura das unidades federadas, Empresas de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal e dos estados (Emater) e pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), obtidas nos termos do art. 16 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996. 



Responsável pelo Levantamento 
NOME: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/ IEA Instituto de Economia Agrícola 
CNPJ: 46.384.400/0033-26 

DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DA METODOLOGIA 

1 - Lavoura Aptidão Boa ou Cultura de Primeira - Potencialmente apta para culturas anuais, perenes e outros 
usos, que suporta manejo intensivo de práticas culturais, preparo de solo, etc. É terra de produtividade média 
e alta, mecanizável, plana ou ligeiramente declivosa e o solo é profundo e bem drenado - Valor da Terra Nua 
"VTN" por hectare é de R$ 18.600,00/ha (dezoito mil e seiscentos reais por hectare); 

li - Lavoura Aptidão Regular ou Cultura de Segunda -Apresenta limitações bem mais sérias do que as terras 
de cultura de primeira. Pode apresentar problemas de mecanização, devido a declividade. Porém o solo é 
profundo, bem drenado, de eoa fertilidade, necessitando, às vezes de algum corretivo - Valor da Terra Nua 
"VTN" por hectare é de R$ 15.750,00/ha (quinze mil setecentos e cinquenta reais, hectare); 

Ili - lavoura Aptidão Restrita ou Reflorestamento - Terra imprópria para culturas perenes e pastagens, mas 
potencialmente apta para silvicultura e vida silvestre, cuja topografia pode variar de plana a bastante 
acidentada, podendo apresentar fertilidade muito baixa - Valor da Terra Nua "VTN" por hectare é de R$ 
12.900,00/ha (doze mil e novecentos por hectare); 

IV - Pastagem Plantada ou Pastagem - Terra imprópria para cultura, mas potencialmente apta para 
pastagem e silvicultura. É terra de baixa fertilidade, plana ou acidentada, com exigências, quanto às práticas 
de conservação e manejo, de simples a moderado, considerando o uso indicado - Valor da Terra Nua "VTN" 
por hectare é de RS 12.250,00/ha (doze mil duzentos e cinquenta reais por hectare); 

V - Silvicultura e Pastagem Natural ou -Carnpo - Terra com vegetação natural, primária ou não, com 
possibilidade restrita de uso para pastagem ou silvicultura, cujo melhor uso é para abrigo da flora e da fauna - 
Valor da Terra Nua "VTN" por hectare é de R$ 10.500,00/ha (dez mil e quinhentos por hectare); 

VI - Preservação da Fauna ou Flora - Terra inaproveitável ou com restrição ambiental, terras com restrições 
físicas, sociais, ambientais ou jurídicas que impossibilitam o uso sustentável e, por isso, são indicadas para a 
preservação da flora e da fauna ou para outros usos não agrários. Valor da Terra Nua "VTN" por hectare é de 
R$ 8.000,00/ha (oito mil reais por hectare); 

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DA COLETA DOS DADOS 

Os valores foram obtidos através de pesquisa na seleção link: 
dhttp://ciagri.iea.sp.gov.br/bancoiea TEste/Precor TerraNua SEFAZ.aspx a 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 tomando-se o preço médio do exercício (ano) 2018. 

Atenciosamente 

l:L~t< 
Prefeito de Nova Canaã Paulísta/SP 

Município de Nova Canaã Paulista 
Setor de Gabinete 
Endereço: Rua Oito, 650 - Centro 
CEP. 15773-000 - NOVA CANAÃ PAULISTA/SP 


