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ATA DA 2° REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO DA 
PLANTA GENÉRICA DE VALORES MUNICIPAL 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, as 
nove horas e trinta minutos, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
do Sul, Estado do Paraná, situada a Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº 600, com a 
presença da Administração Municipal, o consultor da empresa G.A Assessoria e 
~onsultoria, Matheus Guimarães e o Engenheiro Daniel Cabelleira Bom, conforme 
lista de presentes, foi realizada a reunião para atualização da Planta Genérica de 
Valores. No primeiro momento, foi exposto a metodologia de trabalho, o qual 
começou com a análise e verificação do Projeto de Lei da Planta Genérica de 
~alores - PGV elaborado pela contratada, confrontando as legislações municipais 
vigentes como a Lei Municipal nº 024 de 2003 - Código Tributário Municipal. O 
Projeto de Lei foi apresentado na integrada pelo Consultor Matheus Guimarães que 
mencionou os pontos cruciais que a Administração Municipal deveria decidir para 
que pudesse finalizar o projeto e assim encaminhar para Câmara Municipal de 
Vereadores para votação. Dessa forma, seguiu então para a apresentação da 
simulação dos valores para o lançamento do IPTU referente aos parâmetros 
adotados no projeto de Lei apresentado. O consultor da empresa informou que, 
referente a simulação não foi possível fazer da forma mais completa possível, visto 
que cerca de 1287 cadastros não foram simulados, por falta de informação. Assim, 
para ter a simulação completa esses cadastros precisariam ser ajustados, bem 
como, precisariam estar corretos para o lançamento do imposto. Com isso, a 
Prefeitura se dispôs a corrigir os cadastros apresentados. Ainda, ressaltando a 
importância dos ajustes necessários a empresa explanou o projeto de lei que 
instituirá a PGV, as alíquotas e demais idéias do projeto, ficando a cargo da 
Prefeitura decidir a progressividade da lei, alíquota e tempo de aplicação, bem como 
a implantação do programa Menos IPTU, como o tempo e percentagem de 
bonificação. Ademais a Prefeitura irá decidir sobre a não progressividade da alíquota 
sobre o lote vazio abaixo do valor que ainda irão decidir. Assim, a administração se 
propõe em retornar as mandas para o prosseguimento do trabalho no tempo mais 
breve possí-Vél~rr d reunião foi composta a presente ata e assinada pelos 
prese 
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