
      

 

      LEI Nº 554/2010 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, 

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica alterada a redação do artigo 5.º, da Lei Municipal n.º 540/2010, de 21-06-2010, que passa a 

ser a seguinte: 

“Art. 5.º - Para a efetiva realização dos trabalhos, fica estabelecido que o interessado deverá 

solicitar que seja realizada através de forma escrita no protocolo geral do 

Município e que seja levado à Secretaria competente para a análise da solicitação, 

indicando nome completo, endereço, tipo de veiculo ou máquina provavelmente 

utilizado, quantidades de veículo ou máquina provavelmente utilizado, 

quantidades de veículos, maquinas ou metros cúbicos de terra necessários, tempo 

estimado para a realização dos serviços e a finalidade do pedido.” 

Art. 2º- Fica alterada a redação do artigo 6.º, da Lei Municipal n.º 540/2010, de 21-06-2010, que passa a 

viger conforme segue, aditada dos Parágrafos 1.º, 2.º e 3.º: 

“Art. 6.º - Em se tratando dos serviços estabelecidos nos itens 1 a 5, do Anexo I, da presente 

Lei, após a realização dos serviços pela administração, o beneficiário deverá 

recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor  efetivamente devido por ocasião 

da prestação de serviço. 

§ 1.º - Quando se tratar dos serviços indicados nos itens 6 a 9 do Anexo I, da presente Lei, 

o interessado deverá recolher previamente junto aos cofres municipais, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis do deferimento do requerimento pela administração, a 

importância devida referente à solicitação efetuada; 

§ 2.º - No caso do constante no parágrafo anterior, se houver diferenças entre a 

quantidade de serviços solicitados e efetivamente realizados, o interessado terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para recolher o valor da diferença do recolhimento feito 

a menor e o valor efetivamente devido por ocasião da prestação do serviço; 

§ 3.º - No mesmo prazo do parágrafo anterior o interessado poderá requerer ao Município 

a devolução dos valores pagos a maior, caso haja diferença entre a solicitação e a 

efetiva prestação do serviço.” 

Art. 3º- Fica extinto o Parágrafo Único do artigo 10, da Lei Municipal n.º 540/2010, de 21-06-2010, o 

qual passa a vigorar com a adição dos parágrafos 1.º e 2.º, contendo as redações seguintes: 

“Art. 10 - ... 

§ 1.º - Trabalhos individuais a proprietários ou responsáveis que requererem no máximo 

03 (três) horas de serviço, ou 03 (três) caminhões de terra no curso de cada ano, 

desde que estejam em dia com a fazenda pública municipal também serão 

contemplados com a isenção; 

§ 2.º - A isenção prevista no parágrafo 1.º. não se aplica a serviços solicitados com 

retroescavadeira (item 3, do Anexo I, da presente Lei), que sejam atinentes a 

bebedouro, açudes, outros tipos de escavação, valeteamento e outros relativos às 

atribuições da Secretaria Municipal de Agricultura, que deverão ser objeto de 

recolhimento independentemente da quantidade ou tempo despendido.”. 

 Art. 4º- Fica alterada a redação do Anexo I, da Lei Municipal n.º 540/2010, de 21-06-2010 - Tabela de 

Preços de Utilização de Bens e Serviços Públicos -, que passa a ser a seguinte:  

 

TABELA DE PREÇOS DE UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 Descrição dos Serviços Valor da Taxa 
 1 – Motoniveladora R$ 120,00 por hora 

 2 – Escavo-carregador R$ 120,00 por hora 



 

 

 3 – Retro-carregadeira R$ 80,00 por hora 

 4 – Pá-carregadeira R$ 80,00 por hora 

 5 – Trator de esteiras - FD9 – R$ 100,00 por hora 

- AD14 – R$ 126,00 por hora 

 6 – Caminhão - Truck – R$ 30,00 por viagem 

- Toco – R$ 15,00 por viagem 

 7 – Ônibus R$ 2,00 por quilômetro rodado 

 8 – Taxa de limpeza de terreno urbano baldio - R$ 200,00 por limpeza até 300 m², e 

- R$ 500,00 acima de 300 m² 

 9 - Taxa de Limpeza de Fossas Sépticas R$ 80,00 por fossa séptica 

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

                 Em Rio Azul, 19 de outubro de 2010. 

 

 

 

 

 Paulo Henrique Clazer de Andrade 

                         Prefeito Municipal  

 


