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SÜMULA: AVALIA O ZCNEN1EN'IOE AS EDIFICAçõES 00 PERIME:I'ROURBANO00 [-!UNIC!

PIO DE DIAr1l\NTE D'OESTE (SEDE) E DÂ OUTRAS PROVmt:NCIAS.

A CâmaraMunicipal de DiamanteD'oeste, Estado do Paraná, aprovou,
e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
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Predial

não gozando de desconto cemvenci-
29 parcela cemvencimento em30.09,

•
•

•
••

ARl'. 69 - As taxas de prestação de serviços, coleta de lixo e iluminação pú-
blica, lançadas e cobradas jnntamente cemo Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano - IPrU, pelo CÓdigotributário do ~1unicípio ( Lei

n9 573/85).
~ 19 - Ovalor da taxa de coleta de lixo para fins de cálcu-

lo será apurado rnultiplicando-se a área do terreno pelo valor do

rretro quadrado da Tabela de Valores e aplicando a alíquota de 1%

(umpor cento) •
~ 29 - Ovalor da taxa de iluminação pública para fins de cá!

cuIa, será apurada multiplicando-se a área do terreno pelo valor
do metro quadrado constante da Tabela de Valores e aplicandcr.se a

alíquota de 2% (dois por cento).
ARl'. 79 - Estarão isentos do pagamentodo Imposto Predial e Territorial Ur-

bano - IPTU,os aposentados, pensionistas, deficientes físicos e
mentais, que recebamrrensaIrrente até (um)salário mínimoe que PO,ê.
suamapenas uminóvel .

ARl'. 89 - Ficam igualmente isentos do pagarrento do Imposto Predial Territor:!:

aI Urbano- IPTU, as Instituições religiosas que ccmprovemestarem
legalrrente instituídas.

ARl'. 99 - Ficam instituídas duas formas para pagamentodo Imposto
e Territorial Urbano- IPTU:

a) - Pagamentoà vista comvencimento em30/05 cemdesconto de 50%
(cinquenta por cento).

b) - Pagarrentoemduas parcelas

mento da 19 parcela em30/06 e
de 1992.

ARl'. 109 - Esta Lei entrará emvigor na data de sua públicação, revogadas as

disposições emcontrário.

GABINETEro PREFEITOMUNICIPALDEDIAMANTEDIOESTE,
Aos oi to dias do mês de abril de 1992.
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