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LEI COMPLEMENTAR N.° 1121/2020. DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

Dispöe sobre as providências a serem 
adotadas no combate e prevencão a Dengue, 
Chikungunya e Febre Zika no MunicIpio de 
Chopinzinho, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuicöes que Ihe são 

conferidas por lei. 

Faz saber, que a Cârnara Municipal aprovou e eu sanciono e prornulgo a seguinte 

L El: 

Art. 10  0 propnetário do imOvel, o titular do seu dominio ütil, ou o seu possuidor a qualquer 
titulo, bern como a concessionária de serviço püblico, e Os responsáveis por conjuntos 
plurihabitacionais e por estabelecimentos püblicos e privados, exploradores de atividades 
comerciais, industriais ou prestadores de servicos, deverão manter os terrenos e as edificaçoes 
em geral constantemente limpas, sem acümulo de lixo, água e/ou materiais inserviveis, e livres 
de criadouros do mosquito do género Aedes, evitando a proliferaçao dos vetores do Dengue, 
Chikungunya e Febre Zika. 

Art 21  Para o cumprimento desta lei, as pessoas indicadas no artigo anterior ficam obrigadas a 
permitir o ingresso, em seus respectivos imOveis, do agente publico a serviço da administracao 
municipal, para a realizaçao de inspecao, verificação, orientação, informacao, aplicação de 
inseticida ou qualquer outra medida especifica de combate a proliferaçao. 

Art 3° Quando for constatada infração as disposiçöes desta lei, independentemente de 
notificacão prévia, serã lavrado o termo de aplicaçao de multa e notificação para o 
cumprimento da medida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da notificaçao. 

§10  Seré notificado por edital, veiculado em diário oficial, o proprietário do imôvel, o titular do 
seu dorninio Util, ou o seu possuidor a qualquer titulo, bern como a concessionéria de serviço 
püblico, e Os responséveis que não forem encontrados no local. 

§20  Na hipótese de recusa em receber a notificacao, considerar-se-á notificado mediante a 
assinatura de 01 (uma) testemunha, seja agente pUblico ou não, junto ao auto de infracao. 

Art. 40  Na hipOtese de recusa ou de ausência de pessoa que permita o ingresso do agente 
püblico no local, será lavrada a notificaçao, quo indicará a data da nova visita do agente, corn 
advertência da possibilidade de adoçao da medida de ingresso forcado, cuja cOpia da 
notificaçao será afixada no imovel. 

§10  Na hipOtese de recusa de que trata o caput deste artigo, o agente pOblico poderã solicitar o 
apoio da forca policial. 

§20  Na hipótese de auséncia de pessoa que perrnita o ingresso do agente püblico no local, o 
agente adotaré as medidas necessárias de ingresso forcado e limpeza do local, corn apoio de 
outros departarnentos da adrninistraçào municipal. 

Art. 5° Constatada a falta ou insuficiéncia de limpeza nos terrenos e/ou nas edificacaes em 
geral, acümulo de lixo, água e/ou materiais inserviveis, criadouros do mosquito do gênero 
Aedes. bern como demais infracOes as disposicoes desta lei, independentemente de 
notificaçao, adverténcia ou comunicação prévia, serão aplicadas as seguintes multas: 
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- no caso de edificaçães unihabitacionais: 01 (urn) UFM (Unidade Fiscal do MunicIpio); 

II - no caso de conjuntos plurihabitacionais ou estabelecimentos exploradores de atividades 
comerciais, industrials ou prestadores de services: 03 (trés) UFM (Unidade Fiscal do 
Municiplo); 

Ill - no caso de imôveis estratégicos e/ou especiais: 05 (cinco) UFM (Unidade Fiscal do 
MunicIpio). 

§10  Para os fins do inciso Ill deste artigo: 

a) são considerados estratégicos os imôveis corn grande concentracao de depOsitos, a 
exemplo de cemitérios, borracharias, depOsitos de sucata ou lixo, depOsitos de materials de 
construçao, patios de containers, pétios de transportadoras, obras abandonadas e/ou 
paralisadas, dentre outros; 

b) são considerados especlais os imOveis não residenciais de médio e grande porte que 
apresentam malor irnportancia na disseminacao do vetor, em função do grande fluxo e/ou 
permanéncia de pessoas, e da cornplexidade das ediflcaçOes que favorecam a multiplicação, a 	FS 

exemplo de escolas, hospitals, clubes, dentre outros; 
LL 

c) aplica-se o disposto no inciso Ill deste artigo, na hipótese de edificaçoes unihabitacionais ou 
conjuntos plurihabitacionais que tenham benfeitorias, equipamentos, utensilios, entre outros, 	Co 

LY 
que apresentem potencial de proliferaçao dos vetores de Dengue, Chikungunya e Febre Zika. 

IV - na hipótese de recusa e/ou obstruçao ao ingresso do agente pUblico, per qualquer motivo, 	g, 
para a realizaçao de inspecão, verificaçao, orientação, informação, aplicacão de inseticida ou 
qualquer outra medida especifica de combate a proliferacao, qualquer que seja a forma de sua 
edificacao: 07 (sete) UFM (Unidade Fiscal do Municipio). 

§ 20  Na hipótese de reincidência, as multas serão aplicadas em dobro, observado o prazo de 
24 (vinte e quatro horas) entre P. aplicação de uma multa e outra. 

§ 3° Considera-se reincidência a repeticão de infração as disposiçaes desta lei. 

Art. 60  Sempre que houver a necessidade de ingresso forcado em imOveis, o agente publico 
lavrarâ o auto de infraçao no local em que for verificado o impedimento, ou a impossibilidade 
do ingresso, seja por motive de recusa, obstrução ou ausência de pessoa que o perrnita. 

§ 10 Na hipótese de abandono do imóvel ou de ausência de pessoa que possa permitir o 
acesso de agente pibIico, o ingresso forcado deverá ser realizado buscando-se a preservaçâo 	CL 

da integridade do imOvel. 

§ 20  Para fins desta lei, entende-se per: 	 8 
I - imóvel em situacao de abandono: aquele que demonstre auséncia de utilizaçao, o que pode 
ser verificado por suas caracteristicas fisicas, per sinais de inexistência de conservaçao, pelo 
relato de moradores da area ou per outros indicios que evidenciem a sua não utilizacão; e 

II - ausência: impossibilidade de localização de pessoa que possa permitir o acesso ao irnóvel, 
o que pode ser verificada pelo relate de moradores da area, ou por outros indIcios que 
evidenciem a auséncia permanente do responsável no local. 	 .08 

Art. 7° Fica instituido e service pUblico de limpeza, cembate e prevencao ao Aedes, • 
considerado de natureza essencial, nos termos desta lei, coordenado pela Secretaria Municipal : 
de SaUde. 

,0 > 

.0 (0 
a. 
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Art. 8° Fica instituida a taxa de servico pela utilizaçao potencial do servico pUblico, quando o 
Municipio, através de seus Orgáos e agentes pUblicos, no exerctcio da fiscalizacão, identificar a 
falta ou insuficiência de limpeza nos terrenos e/ou nas edificacoes em geral, acUmulo de lixo, 
ãgua e/ou rnateriais inserviveis, criadouros do mosquito do género Aedes, o descumprimento 
de notificacão pelo particular, recusa e/ou obstruçao de ingresso no imóvel, abandono ou 
ausência de que trata esta lei, e proceder o ingresso forcado e executar Os serviços de limpeza 
e medidas necessârias ao combate e prevencao. 

§ 10 0 contribuinte da taxa de serviço é o proprietário do imOvel, o titular do seu domInlo 0th, ou 
o seu possuidor a qualquer tItulo, bern como a concessionána de serviço pOblico, obrigados a 
manterem as terrenos e as edificacöes em geral constantemente limpas, sem acUmulo de lixo, 
água e/ou materials inserviveis, e livres de criadouros do mosquito do gênero Aedes, evitando 
a proliferação dos vetores de Dengue, Chikungunya e Febre Zika. 

§ 20 A taxa de servico tern como base de cálculo o custo de execucao dos serviços de limpeza, 
corn a utilizaçâo de máquinas, equipamentos e/ou pessoal da administraçao municipal, e terá o 
valor de 06 (seis) UFM (Unidade Fiscal do Municipio), por servico executado. 

LU 

§ 3° A taxa de serviço de que trata a paragrafo anterior será devida pelo serviço de limpeza 	19 

executado, sem prejuizo da aplicação de eventuais multas pelo descumprimento desta lei. 	LL 

§ 40 Q Municipio executará o serviço pOblico, diretamente, por empreitada ou servico 	Co 

terceirizado, devendo a Secretaria Municipal de Finanças promover o lancamento da taxa de 	§ 
servico e a constituicao do crédito tributérlo. 

§ 
0  Q contribuinte da taxa de serviço seré notificado do lancamento no ato da realizaçao do 

servico, ou, na hipOtese de ausêricia ou abandono do imOvel, será notificado por edital, 
veiculado em diário oficial, devendo, em qualquer hipOtese, comparecer pessoalmente na 
Secretaria Municipal de Financas, para a retirada da guia de arrecadação municipal. 

Art. 91  0 infrator penalizado corn multa será notificado do lancamento no ato da fiscalizacão, 
ou, na hipOtese de ausência ou abandono do imóvel, ser6 notificado par edital, veiculado em 	€ 
diário oficial, devendo, em qualquer hipótese, comparecer pessoalmente na Secretaria 
Municipal de Financas, para a retirada da guia de arrecadaçao municipal. 

Art. 10. 0 infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de notificacao, para 
efetuar o pagamento da multa aplicada, ou apresentar impugnacao, seguindo-se os demais 	j 
trâmites de impugnacão, encargos e inscrição em divida ativa de acordo corn a COdigo 
Tributârio Municipal. 

0 € 
Art. 11. 0 contribuinte da taxa de servico terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data de notificacao, para apresentar impugnacão, seguindo-se os demais trâmites de 
impugnaçâo de acordo corn o COdigo Tributário Municipal. 

Paragrafo tinico. A cobranca da taxa de servico teré iniclo a partir de 01 de janeiro de 2021, 
sem prejuizo da constituição do crédito tributário no ato da notificacão, seguindo-se os demais 
trâmites de incidência de encargos e inscrição em divida ativa, de acordo corn a Codigo 
Tributário Municipal. 
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Art. 12. A execuçào das disposicoes contidas nesta lei e a aplicaçâo das penalidades previstas, 
competem ao agente de coribate de endemias, inclusive aqueles investidos em funçao 
temparária, aos Orgaos, servidores e empregados pOblicos da Secretaria Municipal de SaOde, 
sem prejuizo dos demais órgãos, servidores e empregados pUblicos que detenham a a 
competéncia de fiscalização e constituição do crédito tributário. 

Art. 13. Fica autorizado a Poder Executivo a regulamentar esta lei no que couber. 	 a. 
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Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sue publicaç.ao, revogadas as disposiçaes em 

contrário, em especial a Lei n° 3.54212016. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Alvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

Pubicado no Diário Ouucial dos Muncipios 
do Sudoeste do Paran ....  PPOEMS, 

EDIçAO  Nt4.(?c$i  de 	/2020 
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