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LEI N9 029/92

SUMUIA- AVALIAO ZONEAMEN'IOE ASEDIFICAÇÕES00 PEIÚI'.1E'!'roUPBANO00 MUNI-
cÍPIO DEDIAMANTEO'OESTE(SEDE).

A CâmaraMw1icipal de DiamanteO'oeste, Estado do Parana~ aprovou
e eu Prefeito r.1unicipal, sanciono a seguinte Lei:

~t..:.._Q_~ - Ficam reavaliados os imóveis urbanos do !1unicipio passando a vi-
gorar os seguintes valores para cálculo do Imposto 'rerritorial e Predial
Urbano - IPTUpara o exercício de 1993.

Art. 02 - O valor venal para fins de cálculo do IPTUserá apurado multi-
plicando-se a área do terreno pelo valor do metro quadrado da Tabela de
Valores conforme art. 01 da presente Lei, observando-se a zona a que IJeE
tenoe, e aplicando-se a alíquota de 5% (cinoo por cento) para terrenos
baldios, e alíquota de 3% (três por oento) para terrenos commelhorias.
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Zoneamento
- ZonaResidencial e Comercial 1 ZRC1 .
- 7,onaResidencial e COmercial 2 ZRC2 .
- ZonaResidencial 1 ZR1. .

- ZonaResidencial 2 ZR2 .
- ZonaResidencial 3 ZR3 .
- ZonaResidencial 4 ZR4 .

- Zona\gropecuária ZA .
- Zona de Serviços ZS .

Valor
32.880,00
29.400,00
26.280,00
22.200,00
18.900,00
7.560,00
1.020 ,00

720,00

Art. 03 - As áreas denominadas ZAe ZS inscritas no Perímetro Urbano,pa-

ra fins de cálculos do IPTU, será apurado multiplicando-se a área do te!:
reno pelo valor do metro quadrado da Tabela de Valores do art. 01 desta

Lei, observando-se a z0;Th~.a que pertenoe e aplicando-se a alíquota de

2% (dois por cento). [JU('
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Art. 04 - As taxas de Prestação de Serviços, de lixo, iluminação Pública, lim-
peza pública serão lançadas e ocbradas juntamente como Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano- IPTU.

Parágrafo Único - Os valores das taxas de ocleta de lixo, lim;,>ezaPública, pa-

ra fins de cálculo, serão aplicados multiplicando-se a área do terreno nelo
valor do metro quadrado ocnstante da Tabela de Valores e aplicando-se as se-
guintes allquotas:

- Ooleta de lixo 1% (umpor cento)
- LimpezaPública 0,5% (meiopor cento)
- Iluminação Pública 2%(dois por cento)

Art. 05 - Estarão isentos do Pagamentodo IPTU,os aposentados, pensiOnistas
deficientes flsiocs e mentais, que recebematé umsalário mInimoe que pos-

suamapenas umiJnÕvel, da mesmaforma, ficam isentas as instituições religi~
sas que comprovemestarem legamente ocnstituldas.

Art. 06 - Ficam instituldas duas formas de pagamentos:

a) - Pagamentoaté 30 de abril - à vista comdesocnto de 30% (trinta por cento)

b) - pagamentoparcelado emduas vezes ocmvencimentos em 30 de maio de 1993

(primeira parcela) e 30 de junho de 1993 (segundaparcela) .

Art. 07 - OCorrendoatraso no pagamentodas parcelas, sobre as mesmasincidirão
aplicação de juro de 1% (umpor cento) ao mês, multa de 20%(vinte por cento)
e ocrreção pela UnidadeFiscal de Referência - UFIR.

Art. 08 - Esta Lei entrará emvigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições emcontrário.

GABINETEIX) PP.EFEI'Iül1UNICIPALDE DLV1ANI'ED'OESTE
Aos dezoito dias do mês de dezembrode 1992.
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Albe rski Pinher

efeito Nunicipal
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