
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste

C E P 85.855
Rua Presidente Castelo Branco, 597. Fone: (0452) 72-1141

DIAMANTE D'OESTE

LEI Nº 06/91

PARANÁ

••

SÚMULA - CRIA E AVALIA O ZONEAMENTO E AS EDIFICAÇÕES DO PERÍMETRO UR-
BANO DO MUNICíPIO DE DIAMANTE D'OESTE (SEDE) E DÁ OUTRAS PRO
VIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do paraná, a-
provou, e eu~ Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. lQ- Com base na presente Lei, ficam reavaliados OS imóveis ur-
banos do Município, passando a vigorar os seguintes valores para cál-
culos da Imposto Terr~torial Urbano - IPTU,
L 991:

, .para o exerC1c10 de

a

ZR - 11''' .•.. " ..•. OI lo •.•.•.•••••• "" •••••••••••••. " •• "ff$ 800,00 por m2

ZR - 2" ....•.•.•.•.................••.....•...•.•... " .([-$ 690,00 por m2
•ZR - 3 •.•.....•.•..•...... to ••••••.•••••••••••••••••••••• [[$ 575,00 por m2

ZR - 4 .•...•.••.•..•...•.•.....• lO ••••••••••••••••••••••• (($ 230,00 por m2

ZRC- 1 •...................... " ........................ ,,11 LOOD, 00 por m2

ZRC- 2 .........................•....•.•.......... " ..•...• [[$ 900,00 por m2

ZA - •••••••••• co •• li •••••••••••••••••••••••••••••••• " ••• I!$ 22,00 por m2

ZS - •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•.•.•.•.•.• [[$ 33,00 por m2

Art. 2º- O vaIar venal para fins de cálculo do Imposto Territori

alal Urbano - IPTU, será apurado multiplicando-se a área do ter-
rena pelo valor do metro quadrado da Tabela de Valores, conforme
Art. lQ desta Lei, observando-se a zona a que pertence.
Art. 3Q- O valor do Imposto Territorial Urbano - IPTU, do terreno
baldio para fins de cálculos será apurado multiplicando a área do
terreno pelo valor do metro quadrado constante da Tabela de Valo-
res, e aplicando allquota de 3% à 5% por cento (três a cinco por
cento).
Art. 4Q- O valor do Imposto Territorial Urbano - IPTU, do Terreno
com melhoria para Fins de cálculo será apurado multiplicando-se
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área do terreno pelo valor do metro quadrado constante da tabela de

valores, e aplicando a alíquota de 1% à 4% (um a quatro por cento).
Art. 5Q- As áreas denominadas ZA e ZS inscritas no perímetro
no, para fins de cálculo do Imposto Territorial Urbano - IPTU,

urba-
•sera

apurado multiplicando-se a área do terreno pelo valor do metro qua-
drado da Tabela de Valores conforme artigo IQ desta Lei, observando
se a zona a que pertence e aplicando-se a líquota de 2% (dois por
cento).
Art. 6Q- As taxas de serviços, coleta de lixo e iluminação pública,
lançadas e cobradas juntamente com o Imposto Territorial Lirbano-

, , , ( /IPTU, pelo Codigo Tributario do Municipio Lei nQ 573,85.
~ IQ- O valor da taxa de coleta de lixo para fins de cálculo se-

, ,ra apurado multiplicando-se a area do terremo pelo valor do metro
quadrado constante da Tabela de Valores e aplicando a alíquota del%
(um por cento).

~ 2Q- O valor da taxa de iluminação pública para fins de cálculo,
, ,sera apurada multiplicando-se a area do terreno pelo valor do do me-

tro quadrado constante da Tabela de Valores e aplicando-se a alíquo-
ta de 2% (dois por cento).
Art. 7Q- Estarão isento do pagamento do Imposto Territorial Urbano
- IPTU, os aposentados, pencionistas, deficientes físicos e mentais,
que recebem mensalmente até 1 (um salário mínimo e que possuam ape -
nas um imóvel).
Art. 8Q- Ficam igualmente isento do pagamento do Imposto Territorial
Urbano - IPTU, as instituições Religiosas que comprovam estat legal-
mente instituídas.
Art. 8Q- Ficam instituídas duas formas para pagamento do Imposto Ter
ritorial Urbano - IPTU:
a - pagamento até 30 de abril de 1,891 numa única parcela, com des-
conto de 25% (vinte e cinco por cento).
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b _ Pagamento parcelado em duas vezes com vencimentos em: 30 de abril

de 1,991, (19 parcela) 30 de julho de 1,991 (29 parcela),
Art, 99- Esta Lei entrar~ em vigor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contr~rio.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Aos seis dias do mês de maio de 1.991 •

Alberi Hamerski Pinheiro
Prefeito Municipal
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