
LEI MUNICIPAL Nº 3, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1987 

 

 

INSTITUI O ZONEAMENTO FISCAL DA CIDADE 

DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CRIA A PLANTA GENÉRICA DE 

VALORES, PARA FINS DE CÁLCULOS DA BASE 

DE INCIDÊNCIA DO IPTU, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

  

 O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, Estado de Mato Grosso faz saber que a Câmara 

Municipal de Nova Olímpia aprovou e ele sanciona a seguinte Lei. 

 

 Art. 1º  Para Obtenção do valor venal dos terrenos urbanos, construídos ou não, da Cidade de Nova 

Olímpia, ficam estabelecidos zonas fiscais determinantes dos fatores de Localização, abaixo enumerados. 

  Parágrafo Único – Os terrenos com duas ou mais testadas, serão tributados pelo padrão de 

rua mais valorizado. 

 

Art. 2º  São os seguintes padrões de ruas e respectivas áreas homogenias: 

I – Padrão 01 – Integram este padrão todos os lotes, com frente para a Avenida Mato Grosso em sua 

extensão. 

 II – Padrão 02 – Integram este padrão todos os lotes com frente para as ruas Minas Gerais e 

São Paulo, no trecho compreendido entre as ruas Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

 III – Padrão  03 – Integram este padrão todos os lotes do Loteamento Jardim Shangri-lá, com 

exceção dos lotes mencionados no padrão 01, como também todos os lotes do Loteamento Central da 

Cidade, com exceção dos lotes mencionados nos padrões 01, 02, e 04. 

 IV – Padrão 04 – Integram este padrão todos os lotes do Loteamento Vila Alvorada, bem 

como os lotes do Loteamento Central com frente para as ruas Sergipe e Rio de Janeiro. 

 V – Padrão 05 – Integram este padrão todas as áreas de terras suburbanas que se 

encontram dentro do perímetro urbano da Cidade de Nova Olímpia. 

 

 Parágrafo único. Se nas áreas mencionadas no padrão 05 for efetuado loteamento ou vila 

residencial, com abertura de ruas ou acesso, estes imóveis automaticamente integrarão o padrão 04. 

 

 Art. 3º  Ficam fixados os valores abaixo por m² de terrenos urbanos, para os padrões 

definidos no artigo anterior para efeito de cálculo do IPTU, para o exercício de 1987. 

 

 Padrões           valor por m² CR$ 

 01---------------------------------------------------------------30,00 

 02---------------------------------------------------------------20,00 

 03---------------------------------------------------------------15,00 

 04---------------------------------------------------------------10,00 

 05-----------------------------------------------------------------1,00 

 



 Art. 4º  Ficam fixados os valores abaixo por m² para as afixações na cidade de Nova Olímpia 

para efeito de cálculo do IPTU, para o exercício de 1.987. 

 

 Tipo de Edificação. 

Residência de alvenaria com acabamento:                                   Valor por m² 

           - especial------------------------------------------------------------300,00 

           - simples------------------------------------------------------------200,00   

Residência de madeira com acabamento:   

           - especial----------------------------------------------------------- 200,00 

           - simples------------------------------------------------------------150,00 

Comercial com ou sem residência de alvenaria com acabamento: 

           - especial------------------------------------------------------------270,00 

           - simples------------------------------------------------------------180,00 

Comercial com ou sem acabamento de madeira: 

           - especial------------------------------------------------------------180,00 

           - simples------------------------------------------------------------135,00 

Barracões abertos com cobertura: 

           - especial------------------------------------------------------------150,00 

           - simples------------------------------------------------------------100,00 

 

 Art. 5º  No exercício de 1987, o lançamento, arrecadação e demais disposições serão 

aplicados de acordo com o código Tributário do Município de Barra do Bugres, Município este que deu 

origem ao Município de Nova Olímpia. 

 

 Art. 6º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, em 17 de fevereiro 

de 1987. 

 

Prefeito Municipal JOÃO GREGÓRIO DA SILVA.          


