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LEI COMPLEMENTAR Nº 055/2010 – DE 13 DE AGOSTO DE 2.010 
 

Institui e regulamenta a Taxa de Serviços 
de Laboratório, e dá outras providências. 

 
Autor: Poder Executivo Municipal 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei. 

 
Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte  
     

L E I: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
   Art. 1° - Esta Lei Complementar institui a Taxa de Serviços de 
Laboratório no Código Tributário Municipal. 
 
   Art. 2° - Acrescenta o Inciso XI – Serviços de Laboratório, no artigo 280, 
Seção I – da incidência, do fato gerador e da cobrança, no Capítulo V – TAXAS DE 
EXPEDIENTE, CERTIDÕES E SERVIÇOS DIVERSOS, do Título II – TAXAS DECORRENTES 
DA UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, Livro Quarto – DAS 
TAXAS, da Lei Complementar n° 050 de 18 de dezembro de 2009. 
 
   Art. 3º - Esta Lei Complementar regulamenta o fato gerador, o 
contribuinte, o lançamento e arrecadação, a base de cálculo e o valor da Taxa, dos Serviços de 
Laboratório. 
 

DO FATO GERADOR 
 
   Art. 4° - A Taxa de Serviços de Laboratório tem como fato gerador a 
utilização efetiva ou potencial do serviço público, específico e divisível, prestado ou posto à 
disposição do contribuinte, referente a testes de diagnóstico de triagem para combate a 
brucelose e Tuberculose, no rebanho de gado leiteiro no município de Chopinzinho. 
 
   Art. 5° - Os serviços de Laboratório serão executados pelo Município 
diretamente, que contará com médicos veterinários que estarão capacitados para realização 
dos testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose. 

 
DO CONTRIBUINTE 

 
   Art. 6º - É contribuinte da Taxa o proprietário, titular ou possuidor a 
qualquer título, do rebanho de gado leiteiro, localizados no município de Chopinzinho. 
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DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO 
 
   Art. 7º - As taxas serão lançadas em nome do contribuinte, no ato da 
prestação do serviço e seu recolhimento será efetuado de uma só vez, no prazo fixado na 
própria guia. 
 

DA BASE DE CÁLCULO E DO VALOR DA TAXA 
 

   Art. 8º - A base de cálculo da Taxa de Serviços de Laboratório é o valor 
estimado pela Administração Municipal, como custo dos materiais utilizados para realização 
dos testes de diagnóstico para Brucelose e Tuberculose. 
 
   Parágrafo Único – Considera-se custo do respectivo serviço, todo o 
gasto com os materiais utilizados para cada teste de diagnóstico para Brucelose e 
Tuberculose, tais como: 
 
   I – Antígeno Brucelose e Tuberculia, levando em consideração mais 20% 
(vinte por cento) de perda de reagente no momento do exame; 
   II – Agulha e franco de coleta; 
   III – Luva; 
   IV – Mexedor de café; 
   V – Ependorf; 
   VI – Ponteira pipeta; 
   VII – Solução desinfetante (solução para esterilização dos materiais 
utilizados no exame); 
   VIII – Custos Laboratoriais (detergentes utilizados na lavagem da vidraria 
para reaproveitamento). 
 
   Art. 9° - O valor da taxa será de R$ 5,00 (cinco reais) para cada teste de 
diagnóstico para Brucelose e Tuberculose. 
 
   Parágrafo Único – O valor da taxa será apurado e corrigido anualmente, 
através de planilha de custos dos materiais a serem utilizados no teste de diagnóstico, 
efetuada pela Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Zootecnia de Chopinzinho que será 
fixado mediante Decreto pelo Executivo Municipal. 
 
   Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 13 DE AGOSTO DE 2010. 
 
 
 

Vanderlei José Crestani 
Prefeito 

 
Registre-se e Publique-se. 
Em 13 de agsoto de 2010. 
 

Delair Vilmar Ambrosini 
Chefe de Gabinete 
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