
 

Página 1 de 3 

 

 

LEI COMPLEMENTAR N.º 98/2018, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

Autoriza o Poder Executivo do Município 
de Chopinzinho a conceder isenção 
parcial de Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU a lotes ou glebas 
destinados a estacionamento e dá outras 
providências. 
 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

 

Art. 1º O Município de Chopinzinho poderá conceder isenção parcial de 50% 

(cinquenta por cento) do Imposto Predial e Territorial Urbano ao proprietário, ao titular 

do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título, que, a título gratuito, e sem 

qualquer ônus, ceder o lote ou a gleba não edificados ao Município de Chopinzinho, 

para finalidade exclusiva de oferta de vagas de estacionamento rotativo de veículos no 

perímetro urbano.  

 

§ 1º A isenção de que trata este artigo dependerá de laudo técnico, a ser elaborado 

pela Divisão de Planejamento e Projetos do Município de Chopinzinho, embasado em 

vistoria técnica, levando-se em consideração as características do imóvel, localização, 

trânsito, mobilidade urbana, oportunidade e conveniência da Administração.  

 

§ 2º A alíquota de que trata o artigo anterior não se aplica aos imóveis utilizados para 

estacionamento exclusivo para clientes de estabelecimentos empresariais.  

 

Art. 2° O Chefe do Poder Executivo regulamentará, mediante Decreto, renovado 

anualmente, a abrangência da área dos lotes que receberão o benefício, bem como o 

procedimento para o requerimento.   
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§ 1º A isenção de que trata esta lei, quando concedida, será efetivada, em cada caso, 

por despacho da autoridade administrativa, mediante requerimento através do qual o  

interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos 

requisitos previstos nesta lei e decreto regulamentador.  

 

§ 2º O despacho referido no parágrafo anterior será renovado antes da expiração de 

cada período de isenção concedido, cessando automaticamente os seus efeitos, a 

partir do primeiro dia subsequente. 

 

§ 3º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando 

cabível, o disposto no artigo 155 do Código Tributário Nacional. 

 

§ 4º O requerimento de isenção deverá ser efetuado até o dia 31 de dezembro de cada 

ano, para vigorar no exercício seguinte, devendo ser renovado anualmente, a contar da 

primeira solicitação. 

 

§ 5º Os efeitos desta lei, inclusive a isenção parcial, aplicam-se aos fatos geradores 

ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019, desde que preenchidos os requisitos legais. 

 

Art. 3º Caberá ao proprietário do lote destinado à área de estacionamento estar com os 

tributos rigorosamente quitados, sob pena de não receber a isenção parcial de que 

trata esta lei. 

 

Art. 4º Fica terminantemente proibida a cobrança de qualquer taxa de estacionamento 

por parte do proprietário do lote beneficiado, sob pena de imediata suspensão da 

concessão e recolhimento do valor total no IPTU. 

 

Art. 5º No caso do proprietário do lote beneficiado desfazer-se do mesmo com fins de 
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edificação ou outra utilização antes do término do exercício, caberá ao mesmo a 

quitação do valor remanescente do IPTU. 

 

Art. 6° A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), não desobriga o 

contribuinte do pagamento de taxas e contribuições de melhoria. 

 

Art. 7° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das 

verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 

 

Art. 8° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observada as 

disposições do § 5º do Art. 2°, ficando revogadas as disposições em contrário.    

 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 13 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito 
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