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Lei Nº 2053/1993

DISPÕE SOBRE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
URBANOS DO MUNICÍPIO e DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. (redação nova no Art 5º dada pela lei
2249 de 28/11/1995)

Art. 1° - Define o valor do metro quadrado (m²) de terreno, de
conformidade com o anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 2° - Define o valor do metro quadrado (m²) de construção, conforme
anexo II, parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Institui penalidades nos seguintes casos :-

a) Penaliza em 20% (vinte por cento) do valor venal dos imóveis que não
possuem muros em suas frentes, acrescendo-se ainda mais 20% (vinte por
cento) os que não possuem passeios em suas frentes, localizados no Distrito 01,
Setor 01, nesta cidade, onde exista pavimentação.   

 b) Penaliza em 10% (dez por cento) do valor Venal do imóvel os que não
possuem muros em suas frentes, acrescentando-se ainda mais 10% (dez por
cento) os que não possuem passeios em ,suas frentes localizados no Distrito 01
setor 02 , onde existe pavimentação.

c) Penaliza em 10 % (dez por cento) do valor venal, o imóvel que não
possui muro ou cerca, no distrito 01, setores 01, 02, 03.

Art. 4° - Todos os valores serão expressos em UTM (Unidade Tributária
Municipal), ou outro que venha a substituí-lo.

Art. 5° - Fica o número de UTM (Unidade Tributária Municipal), para
cobrança das taxas de Serviços Públicos como especifica abaixo:

- Iluminação Pública - 6,00 UTM por metro linear de frente
- Coleta de Lixo Residencial - 0,50 UTM por metro quadrado de construção
- Coleta de Lixo Industrial - Fixa taxa equivalente de 100 m2 construídos
- Limpeza Pública - 0,30 UTM por metro linear de frente
- Conservação de ruas - 0,30 UTM por metro linear de frente
- Taxa de Expediente - 1,00 UTM por unidade.
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Art. 5º - Fixa o número de UTM (Unidade Tributária Municipal), para a
cobrança das taxas de Serviços Públicos como especifica abaixo:
- iluminação Pública – 2,00 UTM por metro linear de frente.
- Coleta de Lixo Residencial – 0,50 UTM por metro quadrado construção.
- Coleta de Lixo Industrial e Comercial -  Fixa taxa equivalente 200 m²
construídos.
- Limpeza Pública – 0,30 UTM por metro linear de frente.
- Conservação de Ruas – 0,30 UTM por metro linear de frente .
- Emolumento de Expediente - 4,00 UTM por unidade.
(redação nova dada pela lei 2249 de 28/11/1995)

Art. 6º - Fica revogada a Lei n° 1708/90, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

União da Vitória, 14 de dezembro de 1993.  


