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DECRETO N° 5.319 Parnamirim/RN de 28 de setembro de 2004.

^ r e fe itu r a  M u n ic ip a l  d e  P a r n a m ir im

Dispõe sobre a Planta Genérica de 
Valores de Terrenos e Tabelas de Preços de 
Construção e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas 
atribuições legais, e em conformidade com o disposto pela Lei 1.111/2001, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre os critérios para a determinação do valor venal 
de imóvel para efeito de lançamento do IPTU,

DECRETA:
Art. Io - A determinação do valor venal do terreno e valor do metro 

quadrado (m2) de edificação para efeito do cálculo do Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana (IPTU) para o exercício de 2005 faz-se por intermédio 
da Planta Genérica de Valores - PGV, e são os mesmos constantes das tabelas I e H, 
anexas à Lei 1.111, de 27 de dezembro de 2001.

§1° A atualização do valor venal de que trata os artigos 100 e 102 da 
Lei 951/97, e alterações posteriores, para o exercício de 2005, tem como base a 
variação acumulada do IPCA-E de setembro de 2003 a setembro de 2004.

§2° - A Planta Genérica de Valores de que trata este artigo fica 
exposta em local público, de livre e fácil acesso, na Secretaria Municipal de 
Tributação.

Art. 2° - O lançamento dar-se-á em dois grupos, sendo o Io grupo 
composto pelas regiões fiscais de Pium, Pirangi e Cutuvelo; e o 2o grupo pelas regiões 
fiscais de Nova Parnamirim, Cidade Verde, Parque Industrial, Emaús, Parque de 
Exposição, Monte Castelo, Passagem de Areia, Rosa dos Ventos, Santa Tereza, Vale do 
Sol, Cohabinal, Boa Esperança, Jardim Planalto, Liberdade, Centro, Santos Reis, 
Parque das Árvores, Distrito Industrial e Zona de Expansão Urbana.

Art.3o - Fica estabelecido que a soma do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta e Remoção de Lixo de cada unidade imobiliária, 
equivalente a quinze reais (R$ 15,00), constitui-se como valor mínimo de lançamento 
automático dos tributos imobiliários de 2005.
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Art.4° - O valor de cada parcela, representado pelo somatório do IPTU 
e TRL, lançado conjuntamente, não pode ser inferior a quinze reais (R$ 15,00).

Art.5° - Os recolhimentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana e Taxa de Coleta e Remoção de Lixo podem ser realizados em até 
doze parcelas mensais e sucessivas.

Parágrafo Único - Fica o Secretario Municipal de Tributação autorizada 
a fixar o calendário de vencimentos dos tributos referidos neste artigo.

Art. 6o - Fica autorizada a concessão de desconto no IPTU e TRL, para 
liquidação total ou parcelada, quando:

I - relativamente aos contribuintes que não possuam crédito tributário 
vencido ou parcelado da mesma natureza até 15 de outubro de 2004:

a) Trinta por cento do total para os que optem pelo pagamento em 
parcela única, quando realizado até a data do seu vencimento;

b) quinze por cento do total para os que optem pelo pagamento 
parcelado quando realizado até a data do seu vencimento;

II - relativamente aos contribuintes que, possuindo crédito tributário 
vencido da mesma natureza, estejam regulares até a data do seu vencimento:

a) vinte por cento do total para os que optem pelo pagamento em 
parcela única, quando realizado até a data do seu vencimento;

b) dez por cento do total para os que optem pelo pagamento 
parcelado, quando realizado até a data do seu vencimento.

III - relativamente aos demais contribuintes, dez por cento para os que 
optem pelo pagamento parcelado, quando realizado até a data do seu vencimento.

Art. 7o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de Io de janeiro de 2005.

Art. 8o - Revogam-se as disposições em contrário

AGNELO ALVES
Prefeito

José Jacaúna de Assunçc 
Secretário Municipal de Tribiitação
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