
DECRETO Nº 1444, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013 

 

Fixa regras para lançamento e cobrança do IPTU e 

Taxas de Serviços Urbanos, referentes ao exercício 

financeiro de 2014.           

 

 O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-

ções legais, considerando o disposto na Lei Complementar n.º 02 de 10 de outubro de 

1991 (Código Tributário Municipal) e Lei Municipal n.º 1279 de 13 de dezembro de 

2012. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, será calculado com base 

na Planta Genérica de Valores, acrescidos a inflação dos últimos 12 (doze) meses e para 

as Taxas de Serviços Urbanos será aplicado o Valor Básico de  Referência – VBR. 

 

Parágrafo Único - O fato gerador do IPTU e das Taxas de Serviços Urbanos ocor-

re no início do mês de janeiro de 2014. 

 

Art. 2º. O pagamento parcelado fica limitado a 04 (quatro) quotas, com vencimen-

to em 10 de abril, 10 junho, 11 de agosto e 10 de outubro do ano de 2014. 

 

Parágrafo Único – O prazo limite para pagamento à vista, em quota única, vence 

em 10 de abril de 2014. 

 

Art. 3º. O contribuinte que optar pelo pagamento à vista, em quota única, terá di-

reito ao desconto de até 10 % (dez por cento), calculado sobre o valor total lançado. 

 

Art. 4º. A arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, dos Imóveis 

não ligados à rede de distribuição de energia, será cobrado de acordo com o Art. 6º da 

Lei Municipal n.º 810, de 05 de janeiro de 2004. 

 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, produzindo efeitos 

a partir do dia 1º de janeiro de 2014. 

 

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e treze, 52º ano de 

Emancipação. 
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