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LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2019, DE 24 DE ABRIL DE 2019 

Altera dispositivo da Lei 
Complementar Municipal nº 098, de 
13 de dezembro de 2018, que autoriza 
o Poder Executivo do Município de 
Chopinzinho a conceder isenção 
parcial de Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU a lotes ou 
glebas destinados a estacionamento 
e dá outras providências. 

 

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

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte 

LEI: 

Art. 1º. Esta Lei altera dispositivo da Lei Complementar Municipal nº 098, de 13 
de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo do Município de Chopinzinho a 
conceder isenção parcial de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU a lotes ou 
glebas destinados a estacionamento e dá outras providências.  

Art. 2º. A Lei Complementar Municipal nº 098, de 13 de dezembro de 2018, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 7-A. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar benfeitorias úteis ou necessárias 
no lote ou gleba cedido ao Município de Chopinzinho, tais como terraplanagem, 
compactação de solo, nivelamento, sinalização, entre outros serviços que se fizerem 
necessários, que visem facilitar o acesso e a permanência dos veículos na área 
destinada ao estacionamento, sem custos para o proprietário, ao titular do seu domínio 
útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. 
§1º O proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer 
título, no ato de adesão ao programa para utilização dos benefícios de que trata esta lei, 
deverá manifestar anuência para que o poder público realize eventuais benfeitorias úteis 
ou necessárias na área destinada ao estacionamento, vedada qualquer readequação do 
imóvel ou indenização posterior, decorrente, direta ou indiretamente, das benfeitorias 
realizadas conforme o caput deste artigo. 
§2º O proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer 
título, no ato de adesão ao programa para utilização dos benefícios de que trata esta lei, 
deverá concordar em observar e respeitar o prazo mínimo de 12 (doze) meses de 
cessão do lote ou gleba ao Município de Chopinzinho, quando o poder público realizar 
quaisquer benfeitorias úteis ou necessárias na área destinada ao estacionamento, 
contado o prazo mínimo da cessão da data da notificação de benfeitorias realizada pela 
Divisão de Planejamento e Projetos. 
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§3º O proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer 
título, poderá apresentar requerimento escrito à Divisão de Planejamento e Projetos, 
demonstrando a necessidade de retomada do imóvel para fins particulares, anterior ao 
prazo mínimo de cessão de que trata o parágrafo anterior. 
§4º Anterior a desocupação e devolução do imóvel para o proprietário, ao titular do seu 
domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título, a Divisão de Planejamento e Projetos 
providenciará a emissão da guia de arrecadação municipal, contendo: 
I - os valores proporcionais e remanescentes do IPTU; e 
II - as despesas de ressarcimento das benfeitorias úteis ou necessárias realizadas no 
imóvel, calculadas de forma integral e independente da data da resilição. 
§5º O proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer 
título, deverá realizar o pagamento da guia de arrecadação municipal no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentando o comprovante à Divisão de Planejamento e Projetos, que 
em vista do pagamento providenciará o necessário para desocupação e devolução do 
imóvel. 
§6º Não realizado o pagamento no prazo de vencimento, a guia de arrecadação ficará 
sem efeito e deverá ser cancelada pela Secretaria Municipal de Finanças, mantendo-se 
em vigor o ato de adesão ao programa e utilização dos benefícios de que trata esta lei, 
pelo proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer 
título, sem prejuízo da continuidade da cessão do lote ou gleba ao Município de 
Chopinzinho.” 

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.    

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, DE 24 DE ABRIL DE 2019. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito  
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