
Prefeitura do Município

ARIRANHA DO IVAí
LEI 124/2002

SÚMULA: Altera dispositivos da Lei
Municipal n.O 094, de 17 de
dezembro de 2.001, referente ao
Código Tributário Municipal, e da
outras providencias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAi, ESTADO DO
PARANÂ, aprovou e Eu, Silvio Gabriel Petrassi, sanciono a seguinte:

L E I

Artigo 1° - Ficam alteradas aliquotas, constantes do Anexo IV,
referente à Taxa de Licença e Fiscalização de Obras, Arruamentos e Loteamentos,
de que trata a Lei Municipal nO 094/2001, na conformidade da Tabela a seguir
especificada:-

TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS

ATIVIDADES BASE DE CALCULO VALOR DA TAXA
EM UFM

1. licenciamento e fiscalização de
construções novas e reformas com aumento
da area existente:
1.1- Imàvels de uso exclusivamente
residencial, horizontal ou verticaL
a)- Exame e venflcação do projeto para fins M2 0,016
de expedição do Alvará de licença e Vistona,
b) - Expedição do Alvará de aprovação - M2 0,011
habite-se
1.1.2 - Com area (a ser construída ou
acrescida), de até 120,0 m2 e dois ou mais
pavimentos: -a)- Exame e verificação do projeto para os
fins de expedição do Alvará de Licença,e M2 0,016 .
vistoria
b) - Expedição do alvará de aprovação - M2 0,005
habite-se
1,1.3 - Com área (a ser construída ou
acrescida), superior a 120,0 m2 e até 200 m2,
com um ou mais pavimentos:
a) - exame e venficação do projeto
para fIOs de expedição do Alvarâ de licença e M2 0,016
VistOria

M2b) - Expedição do alvara de aprovação - 0,005
habIte-se
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1.1.4- Com área (a ser construída ou
acrescida) superior a 200 m2 e um ou mais
pavimentos:
A)- exame e verificação do projeto para fins
de expedição do alvará de licença e vistoria;
8)expedição do alvará de aprovação -
habite-se
1.1.5 . Prédios de apartamentos até quatro
pavimentos:
A)- exame e verificação do projeto para os
finS de expedição do alvarã de licença e
vistoria,

I B)- expedição do alvarâ de aprovação -
habite-se
1.1,6 - Prédios de apartamentos de cinco ou
mais pavimentos:
A). exame e verificação do projeto para os
fins de expedição do alvará de licença e
vistorias;
B)- expedição do alvará de aprovação -
habite-se
1.2- Imóveis destinados a escritórios
profissionais, de prestação de serviços em
geral, sedes de associações e instituições,
templos e clubes recreativos:
1.2.1- Com áreas (a ser construída ou
acrescida) de até 120 m2, e um só
pavimento;
A)- exame e verificação do projeto para os
fIOSde expedição do alvará de licença
B). expedição do alvará de aprovação -
habite-se

1.1.1 - Com área (a ser construída ou acrescida) superior a 120 m2 e
até 200 m2 e um ou mais pavimentos.

A)- exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvara de
licença e vistOria M2 0,011
B)- expedicão do alvara de aprovação. habite-se M2 0,005
1.1.2 - Com área ( a ser construi da ou acrescida) superior a 200 m2 e

um ou mais pavimentos:
A) - exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvará de
licença e vistoria M2 0,011
S) -expedição do alvará de aprovação - habite-se M2 0005
1,1.3 - Prédios de até quatro pavimentos:
A) - exame e verificação do projeto, para fins de expedição do alvará de

licença e vistoria M2 0,011
B} -expedição do alvará de aprovação - habite-se M2 0,005
1.2.5. - Prédios de cinco ou mais pavimentos:
A) - exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvará de

licença e vistoria M2 0,011
B} -expedir:ão do alvará de aprovação - habite-se M2 0005
1.2 - Imóveis de uso comercial e industrial:
1.3.1 . Com área (a ser construi da ou acrescida) de até 120 m2 e um só
pavimento.
A)- exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvará de
licença M2 0,011
B)- expedição do alvará de aprovação - habite-se M2 0.005
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1.3.i=-Com área (a ser construída ou acrescida) de até 120 m2 e dois ou mais
pavimentos:
A)- exame e verificação do projeto parta fins de expedição do alvará de licença e
vistoria M2 0,011
~.; expedi,..ão do alvará de aprovacão - habite-se M2 0,005
1.3.3 Com área ( a ser construída ou acrescida) superior a 120 m2 e até 200
m2 e um ou mais pavimentos:
A) - exame e verificação do projeto para fins de expedição do alvará de licença

e vistoria M2 0,011
B) - expedicão do alvará de aprovação - habite-se M2 0005
1.3.4 - Com área ( a ser construi da ou acrescida) superior a 200 m2 e um ou
mais pavimentos.
A)- exame e verificação do projeto para fms de expedição do alvará de licença e
vlstona M2 0,011
B)- expedicão do alvará de aprovação - habite-se M2 0005
1.3.5 - Prédios de até quatro pavimentos
A)- exame e verificação do projeto, para os fins de expedição do alvara de
licença e vistoria M2 0,011
B)- expedicão do alvara de aprovacão - habite-se M2 0,005
1.3.6 - Prédios de cinco ou mais pavimentos:
A)- exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvara de licença
e vistoria M2 0,011
B 1-expedlcão do alvará de aorovacão - habite-5e- M2 0,005
1.4 - No caso de uso misto, a Taxa sera calculada pelo item da Tabela ao qual
corresponda o uso predominante do imóvel, assim entendido aquele para o Qual
destinada a maior parte de sua área. No caso da impossibilidade de aplicação
deste critério a Taxa sera calculada pelo item que corresponder ao seu maior
valor
1.5 - Depósitos, reservatórios e postos de venda de combustiveis, materiais
inflamaveis e exolosivos:
1.5,1 Com área (a ser construi da ou acrescida) de até 120 m2 :
A)- exame e verificação do projeto para fins de expedição do alvará de licença e
vistoria M2 0,030
B)- expedição do alvará de aprovação. hablte-se- M2 0,020
1.5.2 Com a área (a ser construída ou acrescida, superior a 120 m2 :
A)- exame e verificação do projeto, para os fins de expedição do aivara de
licença e vistoria M2 0,030
B)- expedição do alvará de aorovacão - habite-se M2 0,020
1.6 - Barracões, galpões, telhelros, armazéns e depÓSitos
1.6.1 - Com a area (a ser construi da ou acrescIda) até 120 m2:
A). exame e verificação do projeto. para os fins de expedição do alvara de
licença e vistoria M2 0,020
8)- expedicão do alvara de aprova~ão . habite-se M2 0011
1.6.2 Com a área ( a ser construi da ou acrescida) superior a 120 m2:
A)- exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvará de licença
e VIstoria M2 0,020
B)- expedição do alvará de aprovação - habite-se- M2 0,011
1.7 - Construções funerárias, pela expedição dos alvarás de licença, vistorias e
aprovação M2 0,035
2. Reformas sem aumento de área:
2,1 - Imóveis de uso exclusivamente residencial, inclusive prédios de
apartamentos:
A)- exame e verificação do projeto, para os fins de expedição do alvará de
licença e vistorias M2 0,022
B)- expedição do alvará de aprovação - habite-se M2 0,011
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2.2 Imóveis de uso misto ou comercial, industrial e de prestação de
serviços em geral, inclusive escritórios profissionais, sede de associações,
templos e clubes recreativos:
A)- exame e verificação do projeto, para os fins de expedição do alvará de
licença e vistoria M2 0,015
Bl- excedir:ão do alvará de aprovacão - habite-se M2 0,020
2.3 Depósitos, reservatórios e postos de vendas de combustíveis, materiais
Inflamavels e explosivos:
A). exame e venflcação do proJeto, para fins de expedição do alvará de licença e
vistoria M2 0,025
B). expedição dO alvarã de aprovação - habite-se M2 0,020

2.4 • Barracões, galpões, telheiros, armazéns, depositos :
A)- exame e venflcação do projeto para finS de expedição do alvara de licença e
vistoria M2 0,020
~.:'_~~dição do alvará de aprovação M2 0,012
3 - Construção de muros, tapumes, andaimes, movimentos de terra e
alinhamentos:
A)- exame e aprovação do projeto para os fins de expedição do alvará de licença
B)- expedição do alvará de aprovação M2 0,005

M2 0,006
4 - Demolições:
A)- exame e aprovação do projeto e expedição do alvará de licença
B)- expedição do alvará de aprovação M2 0,008

M2 0,010
5 - Instalação de elevadores, monta-cargas e escadas rolantes:
Al- exame e aprovação do projeto e expedição do alvara de licença para
Instalação UN 4,0
8)- expedição do alvará de licença para entrega ao uso particular ou publico

UN 2,0
6. Arrtlamentos e Loteamentos.
6.1 - Terrenos com áreas de até 5.000 m2:
A)- exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvará de licença e
vistorias M2 0,005
6)- expedição do alvará de aprovação M2 0,003
6.2 - Terrenos com área superior a 5.000 m2 :
A)- exame e verificação do projeto para os fins de expedição do alvará de licença e
vistoria M2 0,005
B)-expedição do alvará de aprovação M2 0,003
6.3 Em todos os itens desta Tabela, alterações em projetos já aprovados, por m2
de área modificada'
A) - Casas e edificações de alvenana até dOIS pavimentos M2 0,030
B)- edlficios de mais de dois pavimentos M2 0,035
C)- edificações para industria, comércio e prestação de serviços M2 0,035
D)-loteamentos e arruamentos M2 0,028
E)- demolicões M2 0,018
7. Em todos os itens desta Tabela, quando a construção for em madeira, aplicar-
se-á um desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor final apurado após a
conversão da U.F.M em reais. x-x -x-

Artigo 2° - Ficam alteradas as aliquotas constantes do Anexo V,
da Lei Municipal nO 094/2001, que trata das Taxas de Fiscalização de Anúncios,
conforme Tabela a seguir.

ANEXO V
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS

ATIVIDADES PERIODO DE VALOR DA TAXA EM
INCIDÊNCIA U.F.M

1. Anúncios próprios ou de terceiros, colocados na fachada ou no interior DIA 0,04
de estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços MÊS 1,0

ANO 8,0
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2. Anúncios colocados em outros locais visíveis das vias e logradouros DIA 0,04
públicos MÊS 1,0

ANO 8,0
3. Anúncios em painéis, inclusive luminosos ou iluminados DIA 0,08

MÊS 1,5
ANO 10,0

4. Anúncios em veículos Semestral 35
5. Anúncios provisórios, inclusive por meio de folhetos e faixas

DIA 0,04
6. Publicidade sonora por qualquer meio ( exceto rádio e televisão) DIA 0,10

MES 2,0

Artigo 3° - Ficam alteradas as aliquotas constantes do Anexo VI,
da Lei Municipal n° 094/2001, que trata da Taxa de Licença para Ocupação e Uso
do Solo, conforme Tabela a seguir:

ANEXO VI
TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO E uso DO SOLO

ALiauOTA VALOR DA U.F.M

ATIVIDADES DIA MES ANO
1. Feirantes, Fruteiros e verdureiros 0.10 0,50 1,30
2. Veiculos : -x- -x- -x-
A) - veículos de passeio 0,013 1,3 1,8
B) • caminhões ou ônibus 0,16 1,5 2,3
C) - utilitários 0,10 1,0 4,8
O) - reboques 0,12 1,2 4,0
3. 8arraquinhas ou quiosques com venda de bebidas alcóolicas

0,18 1,8 45
4- Barracas de sucos e lanches 0,013 1,1 2,5
5. Carrinhos de pipoca, doces, cachorro quente, sorvetes e outros

0,009 0,90 1,8
6. Outras atividades não especificadas nos Itens anteriores

0,05 1,0 1,9
7. Circos, parques dê diversões e conaêneres 0,030 13,5 25,0

Artigo 4° - Ficam alteradas as alíquotas constantes do Anexo VII,
da Lei Municipal n.o 094/2001, que trata da Taxa de Limpeza Publica, conforme
Tabela a seguir:

ANEXO VII
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA

VALOR DA TAXA
PERIODO DE EM U.F.M

USO J DESTINAÇÃO DO IMÓVEL INCIDÊNCIA
1. Imóveis com destinação exclusivamente residencial - residencial
hOrizontal ANUAL 0,55
2. Apartamentos, exclusivamente residencial, por apartamento ANUAL 0,65
3. Escritórios profissionais, estabeleCimentos prestadores de serviços em
geral, sedes de associações e instItuições, templos e clubes recreativos

ANUAL 0,5
4. Comercio de alimentos e bebidas, Inclusive bares, restaurantes e
sImilares ANUAL 0,7
5. Industnas qui micas ANUAL 1,50
6. Outros estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços ANUAL 1,0
7. Hospitais, clinicas, sanatórios, laboratórios de analises, ambulatórios,
prontos~socorros, casas de saúde e conaéneres ANUAL 1,0
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8. Depôsltos, armazéns, reservatôrios e postos de combustíVeis, materiais
inflamáveis e ex losivos

Artigo 5°. Ficam alteradas as alíquotas constantes do Anexo
VIII, da Lei Municipal n.o 094/2001, que trata dos Preços Públicos, conforme Tabela
a seguir

ANEXO VIII
PREÇOS PÚBLICOS

ALlQUOTA INCIDENTE COM
BASE NO VALOR UNITÁRIO

ESPECIFICACÕES
DA U.F.M, ~ l' E 2' DO ART.

ITENS 297, LEI OJ5/97
1. CONSULTAS - PAPELETAS
1.1 -Para construção.... .......... ,... .... . 0,OJ5
1.2 - Comercial ....................................... O,OJO
2. VISTORIAS:
2.1 - Vistoria de local para comercio, industria ou prestação de serviços em geral

0,50
2.2 - Certificado de vistOria técnica .. 0,60
3. TRANSPORTES:
J.1 - Transportes de servidores em veiculos particulares, por Km ........ .. .. . ... . .. .. . ... .
3.2 - Idem em veiculos oficiais por km . O,OJ

- .. ..- .. - --- _ ..- .. _. _. O,OJ --
4 - REQ\.fERlr.1"EN-TOS":
4.1 .. Protocolo de requerimento dirigido a qualquer autoridade
Municipal .. .......... - ........... 0.001
4.2 - Processos com 1 ( uma) lauda. 0,50
4.3 .. Processos com mais de 1 (uma) lauda e com até 5 (cInco)
anexos .. ....... ......... 0.80
4.4 - Processos com mais de 1 (uma) lauda e com mais de 5 (cinco) anexos
....... ............. ...... 1,JO

5. DECLARAÇAO, CERTlDAO E ATESTADOS:
5.1 - Por lauda ou fração até 33 linhas ............ 0,60
5.2 - Além de 33 linhas até um maximo de 4 (Quatro) vezes
...... ..................... ....... ........ 0,75
5.J -Além de 132 linhas ........................... 0,80
6. BUSCAS:
6.1 - Buscas por ano ou fração além das ali quotas das alfneas anteriores
respectivas ..... ............ 0,010
7. TITULO:
7.1 - Titulos de propnedade .. 0,6
7.2 - Titulo de qualquer natureza. ..... - ..... 0,7
7.3 - Apostilamentos .... ...... 0,4
7.4 - Fornecimento de cópia em xerox da legislação municipal, por folha (incluindo busca e
deslocamento de servidor) ..... ,.......... o •••••••••••••• ,. _ ••••••••••• 0.005
8. ALVARAS:
8.1 - Alvaras para obras .. ...... 0,5
8.2 - Prorrogação de alvará para obras .. 0,7
8.3 - Alvará comercial, industrial ou de serviços .. 0,3
8.4- 2a via de alvarâ para obra ...... ....... 1,0
8.5 . 2a vIa de alvarâ comercIal, industrial ou servIço ..- - - -- - ...~ 1.0.9:-ÀNÓfAÇÕES:--.~... _ ..
9.1 - Anotações de qualquer natureza ( existência de edificação, de mudança de endereço,
apostila, mudança de razão social, etc ...) .. ........... 0,10
10. PLANTAS - COPIAS:
10.1 - Fornecimento de cópias para moradias econômicas (Res. 21 e 32 do
CREA) ....... ....... ...... ......... 0,5
10.2 - Fornecimento de cópias de plantas da cidade (cópias heliográficas) 1,0
10.J - Fornecimento de planta de loteamento por folha 0,3
10.4 - Fornecimento de cópia croqui com menos de 1,0 m2 1,0
10.5 - Com mais de 1,0 m2 1,8
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0.010

0,010

0.010
0,80
1,50

0,05

0.030 --

0,01

10.6 - A"utenticãçaodeprojetos por folha I 0,05
10.7 - Mapas do Municioio 1,0
12. PISCINAS:
12.1 - Por mZ ou Iracão 0,09
13 INSTALAÇOES:
13.1 - Colocação ou substituição de bombas de combustíveis e lubrificantes, Inclusive tanques
por unidade 2,00
13.2 - Instalação ,?U substituição de elevadores por unidade 4,0
14 - LOTEAMENTOS
14.1 - Loteamento com área de até 10.000 m2, excluidas as areas destinadas a logradouros
publicos, fundos de vale e as que sejam doadas ao Município, por m2
14.2 - Loteamento com a área superior a 10.000 m2 e até 20.000 m2, excluídas as areas
destinadas a logradouros publicos, fundos de vale e as que sejam doadas ao Município, por m2
14.3 - Loteamentos com a area superior a 20.000 m2 e até 50.000 m2, excluídas as áreas
destinadas a logradouros públicos e a fundos de vales e as que sejam doadas ao Municipio,
por m2
14.4 - Loteamento com a área superior a 50.000 m2 e até 750.000 m2, excluídas as áreas
destinadas a logradouros públicos, fundos de vales e doadas ao municipio, por m2

15 - DESMEMBRAMENTOS OU INCOPORPORAÇOES :Até 3.000,0 mZ
15.1 - Desmembramentos ou incorporações de 01 a 05 lotes por rua, até 3.000 m2
15.2 - Desmembramento ou unIficação de área de 3.000 m2 até 10.000 m2, exclui das as areas
destinadas a logradouros públicos, fundos de vale e as que sejam doadas ao Municiplo, por
m2, de are a desmembrada
15.3 - Desmembramento ou unificação de 10,000 m2 até 50.000 m2 , excluídas as áreas
destinadas a lográdouros públicos. fundos de vale ou de doação ao Municipio, por m2, em area
sem abertura de rua desmembrada
'15.4 - -lS"esmembramento oü-unificação de areasuperior a-5b~ooô-in2:-exclu[da as -ár-eas-de'---
logradouros públicos, fundos de vale ou áreas doadas ao Municipio, por m2 de área
desmembrada
16 - SUBDIVISAO OU INCORPORAÇAO :
16.1 - Subdivisão de área desmembrada de 3.000 a 10.000 m2, excluídas as areas destinadas
a logradouros publico, fundos de vale ou doadas ao Municiplo, por m2 de area desmembrada
16.2 - Subdivisão de área desmembrada de 10.000 ã 50.000 m2, excluidas as areas 0,010
destinadas a logradouros público, fundos de vale e doadas ao Município, por m2 de área
desmembrada
16.4 - Subdivisão de área desmembrada superior a 50.000 m2, excluidas as áreas destinadas 0,080
a JOQradourospúblicos, fundos de vale ou doação ao Município, por m2 de área desmembrada
17. - SERViÇOS TECNICOS :
17.1 - Serviços topográficos, por mZ 0,06
17.2 - Croquis oficial por lote 0,8
17.3 - Croquis oficial por lote excedente 0,9
18. L1BERAÇAO DE BENS, MERCADORIAS E ANIMAIS APREENDIDOS OU
DEPOSITAOOS:
18.1 - De bens e mercadorias, por periodo de cinco (5) dias ou fração, por objeto' 0,04
18.2 - De cães, por cabeça e periodo de cinco (5) dias ou fração 0,05
18.3 - De outros animais, por cabeça e período de cinco (5) dias ou fração 0,07
18.4 - De veiculas de qualquer espécie, por unidade e período de cinco (5) dias ou fração

1,9

-

19. ABATE DE ANIMAIS POR CABEÇA:
19.1 - Bovinos
19.2 - Suinos, ovinos, caoflnos e outros
20. OUTRAS:
20.1 - Conhecimento e arquivamento de projetos
20.2 - Quaisquer outros projetos não especIficados nesta Tabela, por metro linear
20.3 - Idem por mZ
21 - VERIFICAÇAO E CONCESSAO :
21.1 - De alinhamento por metro de testada
21.2 - Verificação de existência de marco'
21.2.1 - Até 200 marcos, unidade
21.2.2 - Acima de 200 marcos, unidade
21.3 - Verificação de testada na zona rural:
21.3.1 - Até Z.OOOm
21.3.2 - ACima de ZOOOm

0,50
0,Z5

0,085
0,005
0,001

-X-
O,OOZ
-x-
0,003
O,OOZ
-x-
0.01 pl MT
0,01 pl MT
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NOTA :"Inêlui-se no subitem as verificacões das medidas entre marcos e o alinhamento da rua.
22, - VISTORIAS:
22.1 - Vistorias tecnica de conclusão de obras, por m2 0,05
22.2 - VistOria técnica com expedição de laudo, por m2 0,02
22.3 - Numeração de prédio, emplacamento 0,12
NOTA: Além deste preço, será cobrado o custo da placa fornecida (esmaltada)
23-MULTAS:
23.1 - Falta de alvará da obra, 13 notificação com 10 dias 4,0
23.2.2<1 notificação, mais de 20 dias, após a primeira 8,0
23.3 • 3<1notificação, mais de 90 dias após a P 10,0
23.4 - Falta de alvará no local da obra, 1<1notificação com 10 dias 3,0
23.5 - Segunda notificação, mais de 20 dias da primeira 5,0
23.6 - Terceira notificação, mais de 90 dias após a l' 8,0
23.7 - Falta de placa do responsável técnico pela obra, 1a notificação 3,0
23.8 - Segunda notificação 5,0
23.9 - Terceira notificação 8,0
23,10- Falta de oroieto no local da obra 3,5
24, - EMBARGOS:
24.1- Lavratura do Termo de Embarco (obra ou local do exercido 1afase) 10,0

NOTA: Em todos os Itens desta Tabela, quando a obra for de
construção em madeira, aplicar-se-á um desconto de 20% (vinte por cento), sobre o
valor em reais apurado após a conversão da UFM.

Artigo 6° - Dá nova redação ao caput do artigo 146, da Lei
Municipal n,o 035, de 26 de novembro de 1997, revogando-se as Alineas "a", "b", e
"c", do Inciso 111, do mencionado artigo:

"Artigo 146 - A falta de pagamento do IPTU, nos prazos e datas
estipuladas, implicará cumulativamente na incidência de multa de 10% (dez por
cento), e na incidência das seguintes penalidades:"

Artigo 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario,

Edificio da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivai, aos dezesseis
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois.
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