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LEI N° 109/2012
12/12/2012

e O' Oeste,
dois mil e doze.

data de sua publicação.Art. 4° - Esta lei entra em vi

Gabinete da Prefeita
Aos doze dias do mês de

Art. 3° - Fica o Chefe do Poder Executivo normatizar o funciona-
mento desta Lei, através de Decreto.

Súmula: " Altera redação do Artigo 310 do Código Tri-
butário do Município de Diamante D'Oeste e dá outras
providencias".

Art. 2° - As chácaras urbanas, devidamente registradas e que su-
ôs áreas podem ser edificadas e ou loteadas, podem ter redução de imposto Predial e Terri-
torial Urbano - IPTU, desde que seja criada Lei para tal situação.

9 1° - a) áreas totalmente aproveitáveis;
b) áreas parcialmente aproveitáveis;

9 2° - A aferição da condição de aproveitamento dos imóveis ur-
banos ficara a cargo do Departamento de Engenharia, juntamente com o Departamento de
I ributação e Fiscalização do Município de Diamante D'Oeste.

9 3° - Quando o imóvel ou parte do imóvel urbano aferido pelos
órgãos mencionados no 9 2°, for constatado que sua superficie é inaproveitável para uso ou
loteamento urbanos e ou construção de moradias, devido ao relevo possuir declividade su-
perior a 40% (quarenta por cento), terá o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
isentado em 100% (cem por cento).

9 4° Quando a área for de preservação ambiental (obedecendo
élS normas da Legislação em vigor) terá anistia total.

9 único: Para obter os beneficios do 9 4° desta Lei, é necessário
que a área esteja devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, e esteja cons-
tando na matricula do imóvel que esta área e a metragem é de Preservação Ambiental.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais
APROVOU e eu Prefeita Municipal SANCIONO a se-
guinte:
LEI

Art. 1° - Fica alterado a redação do Artigo 310 do Código Tributá.
rio do Município de Diamante D'Oeste vigente, mantendo o seu texto original e incluindo a
seguinte redação:
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