
VeLojr, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do l'araná 

   

   

Secretaria Executiva 

	

Oficio n.9  080/2022-GAPRE 	 Arapongas, 20 de abril de 2022. 

Senhor Delegado, 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB ng 1877, de 14 de 

março de 2019, que disciplina a prestação de informação sobre o valor da terra nua (VTN) por 

parte dos Municípios à RFB, é dever dos Municípios informar os preços que servirão de base 

para cálculo do valor médio do VTN, para cada enquadramento de aptidão agrícola de terras 

existentes no território do Município. 

Desta forma, informamos que o Município de Arapongas manterá os valores 

da tabela do DERAL/SEAB praticados no ano de 2021. Com  base na tabela de aproximação, fica 

determinado o VTN por hectare adequado ao Sistema de Preços de Terras (SIPT), para o 

município de Arapongas no exercício de 2022, conforme segue. 

Ano. 2022 / Valor por Hectare 

Lavoura 	 Silvicultura 
Lavoura 	Lavoura 	 Preservação 

aptidão 	 Pastagem 	OU 
Ano 	 aptidão 	aptidão 	 da Fauna ou 

boa 	 Plantada Pastagem 
regular 	restrita 	 Flora 

	

(roxa/mista) 	 Natural 

2022 93.400,00 73.000,00 57.400,00 40.600,00 28.300,00 15.000,00 
Tabela de Valores R$/ha para as diferentes aptidões agrícolas. 

Dados do Responsável Técnico: 
Nome: Carlos Helbel 
CPF: 007.554.579-94 
Registro Profissional: Engenheiro Agrônomo, CREA-PR 95103/0 
Endereço: Bacurau Barrado, 2641d. Interlagos II 
Município: Arapongas-PR 
E-MAIL: carloshelbel@hotmail.com  
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A metodologia utilizada para fornecer as informações sobre o Valor da Terra 

Nua (VTN) do município de Arapongas à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), 

tem como base de cálculo do VTN parâmetros da Divisão de Estatísticas Básicas — DEB, 

Departamento de Economia Rural — DERAL, Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Abastecimento — SEAB. 

O período de realização da coleta de dados de acordo com a metodologia do 

DERAL, os dados são coletados em março (ou corrigidos para este mês) e subdivididos pelas 

classes da pesquisa, conforme ocupação mais comum na região onde estão sendo pesquisadas, 

desconsiderando as utilizações acima ou abaixo da capacidade de uso. 

Atenciosamente, 
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REFEITO 

limo Sr. 
REGINALDO CEZAR CARDOSO 
Delegado da Receita Federal de Londrina 
Rua Brasil, 865 
LONDRINA-PR 
86010-916 


