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CÂMARAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Presidência da Câmara

PORTARIA N. 02 DE 15 DE JANEIRO DE 2020
Dispõe sobre a concessão de férias a servidor público.

AMESA DA CÂMARAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder o servidor público IVANMOIZÉS ILKIU, ocupante do cargo de Procurador da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, integrante do Quadro de Pessoal
Permanente da Câmara Municipal, 15 (quinze) dias de suas férias regulamentares referentes ao período aquisitivo de 09 de janeiro de 2019 à 09 de janeiro de 2020,
entre os dias 27 de janeiro de 2020 à 10 de fevereiro de 2020, nos termos do art. 106 caput, § 6º e art. 111, do Estatuto do Servidor Municipal.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência da CâmaraMunicipal, aos 15 dias do mês de janeiro de 2020.

MARIOMIRANDA
Presidente

TEREZA DOS SANTOS
Vice-Presidente

MILTON TICACA
1º Secretário

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU/SP, NA PRESENTE DATA E ENCAMINHADO PARA
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

RENATO JOSÉ RIBEIRO FERNANDES
Diretor Legislativo

PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 002 DE 13 DE JANEIRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE FIXAÇÃO DE TAXAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal de Pariquera-Açu, no uso de suas atribuições legais e em especial;
CONSIDERANDO a regular ocorrência de eventos festivos no Município, os quais regularmente contam com a participação de comercio temporário, provisório e
eventual;
CONSIDERANDO, que para o exercício da atividade acima há necessidade de pagamento de taxas, conforme previsto no anexo III, item 5 da Lei Complementar
017/2006;
CONSIDERANDO, ainda, que os valores atualmente fixados estão absolutamente desatualizados necessitando de efetiva revisão e;
CONSIDERANDO, finalmente, que regular analise permite concluir ser o valor neste instrumento fixado, compatível com a realidade regional.

DECRETA:

Art. 1º - O valor da taxa devida para as atividades temporárias, provisórias ou eventuais é de R$ 178,30 (Cento e setenta e oito reais e trinta centavos), por metro linear
da área ocupada.
Art. 2º - Os valores referem-se ao período do evento e serão recolhidos aos cofres Municipais mediante guia própria no Setor competente.
Art. 3º - O recolhimento é ato obrigatório e a sua falta impede a utilização do espaço.
Art. 4º - O uso dar-se-á pelo período de duração do evento, obedecida a obrigação de recolhimento pelo prazo de ocupação.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 13 de Janeiro de 2020.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. de Administração
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PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 003 DE 13 DE JANEIRO DE 2020.
ATUALIZA VALORES PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E A TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, OBJETO DA LEI
MUNICIPAL Nº 038/97.

JOSE CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal de Pariquera-Açu, no uso de suas atribuições legais, conferidas na Lei Orgânica Municipal;

Considerando o estabelecido do artigo 9º e § único, da Lei Municipal nº 038/97;
Considerando as atribuições do artigo 2º, do Decreto nº 003/98, que estabelece as atribuições do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária de Saúde Municipal.

DECRETA

ARTIGO 1º - Ficam corrigidos monetariamente no percentual de 4,48 % os valores estabelecidos a taxa de Fiscalização, localização e funcionamento, conforme segue:

ÀREA DO ESTABELECIMENTO TOTAL A PAGAR
Até 50m² R$ 39,45
Acima de 50m² até 100m² R$ 59,18
Acima de 100m² até 150m² R$ 78,91
Acima de 150m² até 500m² R$ 98,64
Acima de 500m² R$ 131,52

ARTIGO 2º - Fica estabelecida a Taxa de Fiscalização Sanitária:

ÀREA DO ESTABELECIMENTO TOTAL A PAGAR
Até 50m² R$ 26,30
Acima de 50m² até 100m² R$ 39,45
Acima de 100m² até 150m² R$ 52,62
Acima de 150m² até 500m² R$ 65,76
Acima de 500m² R$ 78,91

ARTIGO 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 13 de Janeiro de 2020.

José Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. de Administração

PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 004 DE 13 DE JANEIRO DE 2020.
"ATUALIZA OS VALORES CONSTANTES NOS ANEXOS I, II E III DO DECRETO QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE PREÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO o disposto no art. 136 e parágrafo único da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO que a inflação medida pelo INPC –Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, no período de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019 foi
regularmente apurada.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam corrigidos monetariamente os valores constantes dos anexos I, II e III no percentual de 4,48%.
Art. 2° - Os preços públicos dos serviços de natureza industrial, comercial e civil prestados pelo Município serão ressarcidos em conformidade com este Decreto.
§ Único: Os serviços serão prestados de acordo com a disponibilidade de mão de obra e equipamentos da Prefeitura.
Art. 3° - Os valores financeiros dos preços públicos serão recolhidos até 5 (cinco) dias após o fornecimento dos serviços, quando for o caso.
Art. 40 -Mesmo que requerido e pago pelo usuário, a realização do serviço ficará sujeito a sua imediata cessação ou cancelamento, na hipótese de situações
emergenciais no âmbito da administração.
§ Único: Se eventualmente caracterizada o previsto neste artigo com o pagamento sem que o serviço seja executado, a Fazenda Municipal promoverá a devolução da
importância recolhida.
Art. 50 - Os pedidos para prestação dos serviços listados neste Decreto passarão necessariamente, pela Diretoria de Agricultura e Dept° de Obras, que se manifestará
sobre a viabilidade da prestação, podendo indeferir aqueles que não consultam o interesse público.
Art. 6° - Os preços públicos serão fixados tendo base de cálculo padrão Monetário Nacional que é o Real.
Art. 7º - Os preços públicos constantes dos anexos deste Decreto referem-se aos seguintes serviços:
a) serviços de horas / máquinas e veículos;
b) serviço de cemitério;
c) demarcação de áreas;
d) execução de alinhamento e nivelamento;
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e) numeração de prédios urbanos;
f) execução de roçagem, capina e limpeza de terrenos;
g) serviço de água e esgoto;
h) serviço de cadastro e tributação;
i) expedição de documentos diversos;
j) serviço de lazer e recreação.
Art. 8° - A isenção do pagamento, na hipótese de pessoa comprovadamente carente, poderá ser concedida por Despacho Executivo, a requerimento do Interessado.
Art. 9° - As tabelas anexas com a discriminação de serviços e respectivos preços fazem parte integrante deste Decreto e poderão ser revistas, por Decreto do Executivo,
sempre que se verifique defasagem entre os preços e os respectivos serviços prestados.
Art. 10° - Para fins de controle e de cobrança, os operadores deverão preencher boletins diários de produção de cada propriedade, os quais receberão a assinatura do
proprietário beneficiado ou de seu representante.
Art. 11 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o DECRETO Nº 002 DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, 13 de Janeiro de 2020.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA SEÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, NA PRESENTE DATA.

João Batista de Andrade
Diretor do Depto. de Administração

ANEXO I - DECRETO N° 004/2020

Tipo Fato Gerador Valor

Taxa de Expediente a) Prestação de serviços burocráticos a disposição do contribuinte, no seu exclusivo interesse.
b) Apresentação de petição ou documento que deva ser apreciado pela autoridade municipal.

R$ 13,16

De expedição de
Certidão

Emissão de Certidão a pedido do Contribuinte. R$ 23,66

De inscrição na divida
ativa

Inscrição de debito do contribuinte na divida ativa. R$ 26,30

Extração de cópias
reprográficas

Reprodução de documento em geral. R$ 0,39 por folha

Expedição de
documentos

Encaminhamento de intimação, citações ou cobrança, inclusive 2º. via de carnes de tributos. R$ 19,72

Inscrição no cadastro de
fornecedores

Inscrição no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal. R$ 31,55

Inscrição e baixa nos
cadastros fiscais

Inscrição e baixa do contribuinte nos cadastros fiscais. R$ 31,55

Alteração dos dados
cadastrais

Alteração dos dados pessoais do contribuinte, pessoa física ou jurídica nos cadastros municipais. R$ 19,72

Expedição de alvarás em
geral

Expedição de alvarás nas hipóteses exigidas em Lei. R$ 19,72

Expedição de habite-se
residencial

Exame e verificação compulsórios de projetos ou fiscalização do poder público a que se submete qualquer pessoa
quanto a estética urbana e as normas relativas à segurança, higiene e saúde pública, pela realização de obras
particulares no município, relativa a imóveis residenciais.

R$ 92,08

Expedição de habite-se
não residencial

Exame e verificação compulsórios de projetos ou fiscalização do poder público a que se submete qualquer pessoa
quanto a estética urbana e as normas relativas a segurança, higiene e saúde pública, pela realização de obras
particulares no município, relativa a imóveis não residenciais.

R$ 118,31

Inspeções e vistorias em
geral

Inspeções e vistorias em geral realizadas em hipóteses exigidas em Lei, a pedido ou no interesse dos contribuintes. R$ 52,62
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Busca de arquivo todo
tipo até 5 anos

Prestação de serviços burocráticos a disposição do contribuinte, no seu exclusivo interesse. R$ 13,16

Busca de arquivo todo
tipo acima de 5 anos

Prestação de serviços burocráticos a disposição do contribuinte, no seu exclusivo interesse. R$ 19,72

Instalação de diversões públicas Alvará de análise das exigências feitas no Código de Posturas do Município para instalação de
circos, parques de diversão e outras espécies de diversões públicas.

R$ 39,45 (cada período de até 7 dias
de funcionamento)

Guarda de animais de pequeno e
médio porte

Animais apreendidos por infração a Lei Municipal. R$ 26,30 por dia

Guarda de animais de grande
porte

Animais apreendidos por infração a Lei Municipal. R$ 26,30 por dia

Cópia de planta do Município Fornecimento de cópia reprográfica. R$ 26,30

Planta de moradia econômica Cópia da planta elaborada pelo Depto. de Obras. R$ 26,30

Retirada e plantio de árvore na
zona urbana

Serviço da substituição de árvore a pedido. R$ 52,62

Transferência de ponto de táxi Procedimentos a pedido do concessionário, com a vistoria e procedimento da lei. R$ 78,91

Sepultamento (inumação) Autorização para inumação de adulto ou criança com garantia de permanência pelo período
de 05 (cinco) anos no local.

R$ 39,45 (as isenções estão no
Decreto n0 177)

Exumação Exumação dos restos mortais. R$ 78,91

Concessão de sepultura
temporária

Concessão por 5 (cinco) anos. R$ 78,91

Cessão de terreno perpétuo
Quadras; A, B, C, D, E, F

Cessão por terreno. R$ 394,58

Ingresso no Parque Municipal Por pessoa acima de 12 (doze) anos. R$ 1,44

Pernoite Pousada (solteiro) Diária. R$ 13,16

Grupo de 30 pessoas no mínimo Diária por pessoa. R$ 9,20

Faixa de publicidade em ruas e
avenidas

Colocação em vias publicas por funcionário da Prefeitura. R$ 9,20 por dia

Colocação Out-door Permanência por semana. R$ 26,30

Anúncio no comércio (não
luminoso)

Permanência anual. R$ 32,88

Uso do salão pré moldado, pátio 1, banheiros R$ 1.315,31 por 2 dias

extemos comuns e de deficientes:

Uso de restaurantes de alvenaria commobiliário mvvvmomobiliário: R$ 394,58 por dia

Uso de restaurantes de alvenaria sem mobiliário: R$ 263,07 por dia
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Centro de Eventos Uso do pátio 2 corn acesso ao banheiro R$ 460,36 por dia

masculino e jardim:

R$13,16 por hora

Uso da quadra poli esportiva sem ativação

de refletores:
R$ 26,30 por hora

Uso da quadra poli esportiva corn ativação

de refletores:

Uso da cancha hípica R$ 65,76 por dia

Publicação de Códigos - Tributário R$ 13,16 a unidade

Códigos: - de Posturas R$ 13,16 a unidade

- de Obras R$ 13,16 a unidade

Exame de Projetos - Até 9.000 m2 R$236,74

de Loteamento - Acima de 9.000 m2 (por m2 excedente). R$ 0,03

-

Exame de projetos de desmembramento desmembramen- -Área de até 500 m R$ 65,76
Desmembramento/remembramento - Acima de 500 m2 (por m2 excedente). R$ 0,06

Renovação de Alvará de Obras Públi- Renovação de alvará de obras públicas. R$ 46,03

Públicas

Vistorias diversas Vistorias diversas pela fiscalização. R$ 46,03

Uso de dependências Públicas -Caldo de cana. R$ 46,03 ao ano
-Sorvete e picolé R$ 46,03 ao ano

- Cabine de Cartões telefônicos R$ 46,03 ao ano
- Banca de jomais e revistas. R$ 46,03 ao ano

Cessão de Estádio - Utilização do gramado e da R$ 32,88 a hora,

Municipal, no Período iluminação pública, havendo o entre o período das

noturno. consumo de energia elétrica, 18 às 24 horas, sendo a

manutenção, lâmpadas e pessoal. locação mínima de

2:30 horas.

ANEXO II – DECRETO Nº 004/2020

PREÇOS PARA USO DE CAMINHÃO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
PARA TRANSPORTE DE ATÉ 10 M3 DE TERRA, PEDRA, CASCALHO OU CONGÊNERES.

(Valores apurados independentemente do número de viagens para atingir 10m3)

Até um raio de 1,0 KM R$ 13,16 (treze reais e dezesseis centavos) por viagem já incluso o carregamento
De 1,10 Km até 3,0 Km R$ 15,67 (quinze reais e sessenta e sete centavos) por viagem já incluso o carregamento
De 3,10 até 5,0 Km R$ 23,66 (Vinte e três reais e sessenta e seis centavos) por viagem já incluso o carregamento
Acima de 5,0 Km R$ 1,57 (um real e cinqüenta e sete centavos) por Km rodado mais despesas apuradas de carregamento

TRANSPORTES DE OUTRAS CARGAS

REMOÇÃO DE ENTULHO E LIXO
Dentro do perímetro urbano R$ 13,16 (treze reais e dezesseis centavos) o m3 já incluindo a despesa de carregamento
Fora do perímetro urbano R$ 13,16 (treze reais e dezesseis centavos) o m3 mais as despesas de carregamento e R$ 1,39 (um real e

trinta e nove centavos) por Km.

VEÍCULOS VOLTADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Independentemente da distancia R$ 1,57 (um real e cinqüenta e sete centavos) por Km rodado

MOTONIVELADORA
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Para execução de curvas de níveis R$ 85,48 (oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) por hora corrida
Regularização simples de terreno R$ 39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) por hora corrida
Outros serviços não especificados R$ 52,62 (cinqüenta e dois reais e sessenta e dois centavos) por hora corrida

Uso na agricultura R$ 39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) por hora de uso

PÁ CARREGADEIRA COM CAPACIDADE ATÉ 3 M3

Dentro do perímetro urbano R$ 65,76 (sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) à hora corrida
Fora do perímetro urbano R$ 72,34 (Setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) a hora corrida mais despesas de translado

Áreas de solo úmido ou 3º categoria (ex.
rocha)

R$ 85,48 (oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) a hora corrida mais despesas de translado

ANEXO III – DECRETO Nº 004/2020
TRATOR DE ESTEIRA ATÉ 100 HP (CATEGORIA D4)

Dentro do perímetro urbano R$ 59,18 (cinqüenta e nove reais e dezoito centavos) a hora corrida

Fora do perímetro urbano R$ 59,18 (cinqüenta e nove reais e dezoito centavos) a hora corrida mais despesa de translado

Áreas de solo úmido ou 3º categoria (ex. rochas) R$ 72,34 (setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) a hora corrida mais despesa de translado

TRATOR DE ESTEIRA ATÉ 100 HP (CATEGORIA D6)

Dentro do perímetro urbano R$ 65,76 (sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a hora corrida

Fora do perímetro urbano R$ 65,76 (sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a hora corrida mais despesa de translado

Áreas de solo úmido ou 3' categoria (ex. rochas) R$ 78,91 (setenta e oito reais e noventa e um centavos) a hora corrida mais despesa de translado

DUMPER MIX (PAPA LIXO )

Dentro do perímetro urbano R$ 15,13 por viagem

Fora do perímetro urbano R$ 19,72 por viagem

APLICADOR DE CALCÁRIO, ESCARIFICADOR,
PLAINA, PERFURADOR DE SOLOS COM BROCA

R$ 13,16 por dia de uso

TRATOR AGRÍCOLA R$ 32,88 hora de uso

RETROESCAVADEIRA

Quando utilizado na Agropecuária R$ 52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) por hora de uso.

Uso geral fora da agropecuária R$ 65,76 (sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) hora de uso

Roçagem, Capina e Limpeza de Terrenos R$ 0,20 (Vinte centavos) o metro quadrado.
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