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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Prefeita afirma que recorrerá de 
decisão do TRE que cassou diploma

Na última segunda-feira, 21, uma 
decisão do TRE-PR cassou os di-
plomas da prefeita de Jaguariaí-
va, Alcione Lemos, e de seu vice 
Adilson dos Passos Felix. Após 
receber a decisão com tranquili-
dade, a prefeita afirmou que re-
correrá. Enquanto isso, ela per-
manece no cargo.
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Arte

Prefeito anuncia aumento para 
professores em audiência pública

Acordo

O prefeito Irani Barros 
anunciou, em Audiência Pú-
blica realizada na Câmara 
Municipal de Vereadores no 
final da tarde de quarta-fei-
ra (23), sua concordância 
com a concessão, retroativa 
a janeiro, de aumento per-
centual de 16% aos profes-
sores municipais, fazendo 
com que o piso salarial da 
categoria chegue ao valor de 
R$ 3.845,91.

Esse aumento se somará 
à reposição inflacionaria de 
10,06% concedida à catego-
ria e demais servidores pú-
blicos municipais em janei-
ro desse ano.

Como explica o prefeito 
Irani Barros, essa conclu-
são se dá com bases em es-
tudo realizado após os dois 
primeiros meses do ano, 
segundo o qual o nível de 
arrecadação permite a con-

A audiência pública foi realizada com o intuito de debater 
o reajuste aos professores municipais

cessão desse aumento sem 
que isso acarrete problemas 
futuros para a Prefeitura. 

“Nunca falei que não 
queria pagar o reajuste. 
Sempre foi do meu coração 
fazer o melhor para o fun-
cionalismo, mas precisava 
ser prudente para que uma 
decisão como essa não atra-
palhasse o andamento de 
todo o município”, explica 

o Prefeito. “Acredito ser 
importante que os funcio-
nários estejam satisfeitos 
em trabalho para que o que 
planejamos para o muni-
cípio seja bem sucedido”, 
complementa.

Agora, o Executivo Mu-
nicipal enviará projeto de 
lei concedendo o aumento 
para aprovação da Câmara 
de Vereadores.
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Exposição reforça importância do 
consumo consciente da água

Projeto cria lista de espera 
online de pacientes

Meio ambienteSem fura-filas

Uma exposição na 
Praça Getúlio Vargas, em 
alusão ao Dia Mundial 
da Água, está envolvendo 
crianças e a comunidade 
jaguariaivense. Voltada à 
necessidade de cuidar do 
meio ambiente, a mostra 
foca no consumo conscien-
te e o cuidado com a água. 
A iniciativa é da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Meio Ambiente (SETMA), 
com parceria da Secretaria 
de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer (SMECEL), 
Samae e as empresas Bio 
Paper e Óticas Diniz.

Nesta quarta-feira (23), 
a prefeita Alcione Lemos, 
secretários municipais, re-
presentantes das empresas 
apoiadoras, juntamente 
com a secretária da SET-
MA, Sandra Negrini, esti-
veram no lançamento da 
exposição. Ela foi montada 
num túnel, onde os visitan-
tes entram e se encantam 
com luzes, sons, imagens 
e trabalhos pedagógicos, 
maioria feitos nas escolas 
municipais, que demons-
tram os estados liquido, 

A Câmara Municipal 
aprovou em 2º turno, na 
última segunda-feira (21), o 
Projeto de Lei 2320/22 que 
determina a publicação na 
internet pela Secretaria de 
Saúde da listagem de pa-
cientes que aguardam con-
sultas médicas com espe-
cialistas, exames, cirurgias 
e outros procedimentos da 
rede pública.

A matéria de autoria do 
vereador Professor Jean 
(SD) dispõe ainda que as 
informações publicadas 
respeitarão a privacidade 
do paciente, que será iden-
tificado publicamente ape-
nas pelo número do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS) 
ou pelo Cadastro de Pesso-
as Físicas (CPF). Segundo o 
vereador Professor Jean, o 
objetivo é dar maior trans-
parência nas filas da saúde, 
evitando ‘fura-filas’ e influ-
ência política.

“Esse é um projeto que 
já dá certo no Estado de 
Santa Catarina. A lista de 
espera online de pacien-
tes permite que cidadãos 
e órgãos de controle fisca-
lizem a eficiência da saúde 

JAGUARIAÍVA
ARAPOTI

Projeto quer que pacientes possam consultar andamento de 
agendamento de consultas, exames e cirurgias. Foto: Divulgação

Crianças da rede municipal de ensino visitaram a exposição. 
Foto: Divulgação

municipal, como também 
proporciona aos pacientes 
acompanhar em tempo real 
a evolução da lista de es-
pera dos procedimentos”, 
disse.

Ainda segundo o Proje-
to, a chamada dos pacien-
tes deverá seguir a ordem 
da lista de espera disponi-
bilizada, exceto nos casos 
emergenciais. As listas de 
espera devem conter: a 
data de solicitação da con-
sulta (discriminada por es-
pecialidade), do exame, das 
intervenções cirúrgicas ou 

de outros procedimentos; a 
posição que o paciente ocu-
pa na fila de espera; o nome 
completo dos inscritos ha-
bilitados para a respectiva 
consulta, exame, interven-
ção cirúrgica ou outros pro-
cedimentos; a relação dos 
pacientes já atendidos, pelo 
número do Cartão Nacional 
de Saúde ou do CPF; a espe-
cificação do tipo de consul-
ta (discriminada por espe-
cialidade), exame, cirurgia 
ou outros procedimentos; e 
a estimativa de prazo para o 
atendimento solicitado.

sólido e gasoso da água e a 
necessidade de preservar.

Na abertura do even-
to, onde estiveram várias 
crianças das escolas muni-
cipais, a secretária Sandra 
Negrini falou da importân-
cia da cuidar dos recursos 
naturais e cidade como um 
todo, trabalho forte que 
vem fazendo a prefeita Al-
cione Lemos. A prefeita, 
por sua vez, destacou que 
todos precisam cuidar da 
água, evitando o desperdí-
cio e a poluição.

“Se acabar a água aca-
bará também a vida, por 
isso contamos com vocês 

para entender a impor-
tância do cuidado com 
este recurso natural”, ob-
servou a prefeita Alcione. 
Ela esclareceu ainda que 
a exposição faz alusão ao 
Dia Mundial da Água, co-
memorado em 22 de mar-
ço, e que o objetivo maior 
da ação em andamento é o 
de não deixar a data passar 
em branco, mas despertar 
a atenção das pessoas para 
o relevante tema. A mos-
tra segue até o dia 25, das 
8h30 às 17h30, na Praça 
Getúlio Vargas, com visi-
tações a cada 15 minutos 
pelas turmas e grupos.
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Prefeita recorrerá de decisão 
do TRE que cassou diploma

Estados aprovam valor fixo do diesel e prorrogam 
congelamento do cálculo do ICMS da gasolina

Política Alta dos combustíveis

No último dia 21 de 
março, o TRE-PR (Tri-
bunal Regional Eleitoral) 
decidiu por unanimidade 
cassar o diploma da pre-
feita Alcione Lemos e do 
seu vice Adílson dos Pas-
sos Félix. O processo ain-
da é referente ao registro 
da candidatura nas elei-
ções municipais de 2018. 
Na ocasião, o próprio 
tribunal chegou a deferir 
o registro da chapa que 
pode ser diplomada pela 
Justiça Eleitoral após 
vencer o pleito municipal 
com o voto de 8.249 ja-
guariaivenses.

No entanto, o tema 
voltou à pauta de julga-
mento do colegiado de 
desembargadores que 
entenderam que a pre-
feita estaria inelegível 
por ter sido exonerada de 
cargo público enquanto 
exercia a função de pro-
fessora no município de 
Araucária, fato este que a 
barraria pela lei da ficha 
limpa. 

O próprio processo de 
exoneração foi cercado de 
controvérsias e reviravol-
tas quando o decreto de 
exoneração foi publicado 
e revogado por mais de 
uma vez, tendo a prefeita 
apresentado em sua de-
fesa junto ao tribunal um 
novo decreto de nº 3.750 
de Araucária datado de 
18 de março de 2022 em 
que a exoneração é mais 
uma vez revogada. Po-
rém, os desembargadores 
não acataram o fato novo 
apresentado e decidiram 
manter a cassação.

Apesar da unânime 
decisão, a prefeita segue 
no cargo e inclusive este-
ve esta semana em Curi-
tiba despachando e libe-
rando recursos junto ao 

A Secretaria de Esta-
do da Fazenda e a Recei-
ta Estadual participaram 
nesta quinta-feira (24) da 
347ª reunião extraordi-
nária do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária 
(Confaz), que aprovou, 
por unanimidade, a pror-
rogação por mais 90 dias 
do congelamento da base 
de cálculo do Imposto so-
bre Operações relativas à 
Circulação de Mercado-
rias (ICMS) que incide 
sobre gasolina, etanol e 
gás de cozinha (GLP) e a 
nova forma de cobrança 
do imposto sobre o diesel, 
que será calculado pelo 
valor fixo por litro e não 
mais pelo preço médio fi-
nal. 

Essas decisões haviam 
sido tomadas no Fórum 
de Governadores e foram 
ratificadas.

No debate sobre a co-
brança da Lei Comple-
mentar 192/2022, ficou 
definido entre os estados 
que a alíquota de ICMS 
sobre o óleo diesel A do 

tipo S10, mais utilizados 
nas frotas, será a mesma 
em todos os entes fede-
rativos, com a cobrança 
sendo feita pelo valor fi-
xado em R$ 1,0060 por 
litro. A medida entra em 
vigor em 1º de julho de 
2022. 

A implementação 
dessa alíquota uniforme, 
como sugere a nova lei, 
demanda equalização da 
carga tributária, conside-
rando as diversas realida-
des regionais, e mantém 
a arrecadação dos esta-
dos, com baixo impacto 
nas bombas para o con-
sumidor. Segundo com o 
Comitê Nacional dos Se-
cretários de Fazenda dos 
Estados e do DF (Comse-
faz), o convênio contém 
um subsídio de ajuste de 
equalização de carga cuja 
repercussão não ultra-
passará a arrecadação em 
vigor, a partir do parâme-
tro do congelamento de 
novembro. 

CONGELAMENTO – 
A outra decisão é a pror-

JAGUARIAÍVA

Prefeita Alcione Lemos teve o diploma cassado em 
decisão do TRE-PR. Foto: Divulgação

Preço do combustível está pressionando a inflação. 
Foto: Divulgação/AEN-PR

Governador Carlos Mas-
sa Ratinho Jr. Em en-
trevista à imprensa e de 
acordo com a assessoria 
de comunicação, Alcione 
recebeu a notícia da de-
cisão do TRE com muita 
tranqüilidade e espera 
que a Justiça seja feita da 
forma correta.

A prefeita já afirmou 
que recorrerá da decisão 
junto ao próprio TRE em 
Curitiba e que, se neces-
sário for, também en-
trará com recursos em 
instância superior junto 
ao TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral). Enquanto 
isso, ela informa não ter 
recebido nenhuma notifi-
cação e segue a frente do 
Executivo jaguariavense 
até que todos os trâmites 
judiciais sejam julgados. 

Alcione Lemos era 
professora concursada do 
município de Araucária, 
tendo sido “cedida” para 
outros municípios duran-
te os anos de 1990 e 2000, 
inclusive em Jaguariaíva. 
Em 2018, foi aberto um 
processo administrativo 
pelo município de Arau-
cária que apontou uma 
duplicidade de pagamen-
tos, tendo a prefeita rece-
bido por dois municípios 

O caso

rogação por mais três me-
ses do congelamento do 
cálculo do ICMS sobre ga-
solina, etanol e gás de co-
zinha. As regras do ICMS 
não são alteradas desde 
novembro, e mesmo as-
sim houve aumentos su-
cessivos do valor final 
pago pelos consumidores.

Com a fixação do 
Preço Médio Ponderado 
ao Consumidor Final – 
PMPF, o Paraná deixa de 
arrecadar mais de R$ 100 
milhões por mês porque o 
preço praticado no mer-
cado é superior ao preço 
médio congelado. 

Para a cobrança do 
ICMS dos combustíveis 
no regime de substituição 
tributária, as alíquotas 
incidiam sobre o PMPF 
– um valor de referência 
para o recolhimento do 
imposto pelas refinarias 
ou importadoras. Por 
exemplo, quando a Pe-
trobras determinava um 
aumento no preço nos 
combustíveis, o valor de 
referência consequen-
temente subia. Quando 
havia queda nos preços, 
o valor de referência tam-
bém caía. Agora, a fórmu-
la está estática.

As alíquotas de ICMS 
praticadas no Paraná es-
tão dentro da média na-
cional, no caso da gaso-
lina, e abaixo da média, 
nos casos do diesel e do 
etanol. A alíquota de 12% 
sobre o óleo diesel é con-
siderada a menor dentre 
todos os estados brasilei-
ros.

ao mesmo tempo. Este 
fato culminou na expedi-
ção do decreto nº 34.348 
de 12 de março de 2020 
que exonerou Alcione da 
função pública em Arau-
cária.

Meses depois um novo 
decreto, o de nº 34.710 de 
6 de julho de 2020, revo-
gou o decreto anterior 
cancelando a exoneração. 
Mas em 07 de outubro de 
2020, após o registro de 
sua candidatura à pre-
feitura de Jaguariaíva, 
o decreto nº 35.084 no-
vamente exonerou-a do 
cargo de professora de 
Araucária. As eleições fo-
ram realizadas em 15 de 
novembro de 2020 e ela 
e seu vice Adilson vence-
ram o pleito com 8.249 
votos, tendo sido diplo-
mados em seguida após 
aval do próprio TRE-PR.
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EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2022
EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2022 O Doutor ANTONIO MARCOS GARBUIO, Juiz da VARA ÚNICA DO TRABALHO JAGUARIAÍVA- PR, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER que a data, local e horário abaixo, serão levados à PRAÇA E LEILÃO os bens relacionados no presente edital. HASTA PÚBLICA: 
Dia 19/04/2022, às 10:00 horas pelo avaliação e 10:20min pelo melhor oferta LOCAL: www.nakakogueleiloes.com.br LEILOEIRO: PAULO ROBERTO 
NAKAKOGUE (JUCEPAR nº 12/048L) Autos nº. 0000125-98.2021.5.09.0666 – CartPrecCiv Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) ADELINO 
JOSE DE LIMA Executado (a) (01) REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EPP (CNPJ 21.773.395/0001-35) End. da Guarda (01) PR 092, Km 220, Pátio 
do Posto da Polícia Rodoviária de Arapoti - Arapoti/PR, Penhora realizada 02/07/2021 (fls. 16) Qualificação do(s) Bem (01) R$ 50.000,00 01 Veículo M. 
Benz/2015, Placa JJB 7917, Chassi 9BM693028YB248757, Ano 2000, RENAVAM 74600144-4 DF, apreendido em 04/10/2016, pneus bons, estado geral com 
avarias e pontos de ferrugem decorrentes do tempo de uso. DÉBITOS SOBRE O BEM PENHORADO – DETRAN/DF - Não Levantado. Autos nº. 0000211-
74.2018.5.09.0666 – RTOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente (01) IRENE OLIVEIRA GALDINO DA SILVA (CPF 056.340.479-51) Exequente 
(02) IVONETE DA SILVA ROSA (CPF/CNPJ 976.144.329-91) Exequente (03)IVAN GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 976.142.119-87) Exequente (04) IVA-
NIR GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 033.858.759-43) Exequente (05) MARINALVA GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 071.823.999-70) Exequente (06)
MARLENE GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 044.543.519-45) Exequente (07)OSNI GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 084.952.829-17) Exequente (08) 
ROSANE GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 059.772.799-65) Exequente (09) ROSEVAL GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 085.821.989-14) Exequente (10) 
VALDIR GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 020.350.929-30) Exequente (11) VALDIRENE GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 070.043.579-45) Exequente (12) 
VANDERLEI GALDINO DA SILVA (CPF/CNPJ 063.893.429-00) Adv.dos Exequentes Sandrilane Goncalves da Silva (OAB/PR 77808); Zeangelica Franco de 
Almeida (OAB/PR 52.265) Executado (a) (01) ROBERTO DE BRITO - TRANSPORTES–ME (CNPJ 06.140.896/0001-90) Executado (a) (02) R. DE BRITO & 
LOBO LTDA - EPP (CNPJ 01.231.724/0001-09) Adv. Das Executadas Julya Carneiro Lobo (OAB/PR 86363); Mauricio Barbosa dos Santos (OAB/PR 33864-
a); Ailton Ferreira (OAB/PR 63.420 e Oab/sp 91.289); Isabela Dealis Ferreira(OAB/SP 371.959) Depositário Fiel (1) Roberto de Brito Penhora realizada 
18/11/2021 (fls. 601) Qualificação do(s) Bem (01) R$ 229.640,00 01 Caminhão VW/24.280 CRM 6x2, Ano/Modelo 2013/2014, Placa BEL 4654, Cor: Branca, 
Chassi 953658244ER401561, Diesel, RENAVAM 00595588670, Arapoti/PR. Em bom estado de conservação e funcionamento. Pneus bons. DÉBITOS SOBRE 
O BEM PENHORADO – Ônus - Bem nº 1 - R$ 9.099,77 - ATÉ 23/02/2022; ALIENACAO FIDUCIARIA - BANCO VOLKSWAGEN S.A – (Baixada – Quitada) 
Autos nº. 0000219-85.2017.5.09.0666 – RTOrd Vara do Trabalho de Jaguariaíva/PR Exequente(01) JUDENILÇO ANTONIO GRUSKI DE OLIVEIRA (CPF 
059.313.069-35) Adv. Exequente Maria do Carmo Winnik (OAB/PR 7085) Executado (a) (01)CLEBERTON BORTOLUZZE & CIA LTDA(CNPJ 
02.344.878/0001-70) Adv. Executado Fabiano Gomes Rasmussen (OAB/SP 287000) Executado (a) (02)CLEBERTOM BORTOLUZZE (CPF/CNPJ 
198.201.728-70) Executado (a) (03) SINARA APARECIDA F. RAMOS BORTOLUZZE (CPF 017.708.909-12) Depositário Fiel (1) Clebertom Bortoluzze End. 
Guarda (01) Avenida Hermínia Rolin Lupion, 212, Parque Industrial, Sengés/PR Penhora realizada 16/07/2021 (fls. 265) Qualificação do(s) Bem (01) R$ 
200.000,00 Máquina mil 4 cortes, volante 800mm, em regular estado de conservação e funcionamento.1.ÔNUS DO ARREMATANTE OU ADQUIRENTE, E 
DO ADJUDICANTE Ao arrematante ou adquirente, e ao adjudicante, em se tratando de imóvel, caberá o pagamento do imposto de transmissão «inter vivos» 
(ITBI), previsto no artigo 156, inciso II, da Constituição da República e na forma exigida pelo artigo 901, parágrafo segundo, do Código de Processo Ci-
vil/2015; e em se tratando de veículo, as taxas de transferência da titularidade. 2.ADVERTÊNCIAS: O Exequente e as demais pessoas de que trata o art. 876, 
§ 5º, do CPC vigente, terão preferência para adjudicação, em igualdade de condições com a melhor oferta (CLT, art. 888, caput e § 1º), desde que: a) Exerçam 
o respectivo direito no ato do leilão, ou seja, logo após encerrado o pregão, na presença do leiloeiro; b) Formulem o requerimento pessoalmente ou por pro-
curador com poderes específicos para tanto, cujo mandato deve ser apresentado no ato do leilão; e c) Efetuem o pagamento imediato do preço (ou a respecti-
va diferença, no caso do Exeqüente). Não havendo licitantes, o interessado em adjudicar os bens poderá fazê-lo a qualquer tempo, desde que ofereça preço 
não inferior ao da avaliação. Restando frustrada a expropriação em leilão, fica desde já autorizada a alienação por iniciativa particular, podendo o leiloeiro ou 
as partes apresentarem as respectivas propostas dos interessados nos autos, respeitado o valor da avaliação e comissão de corretagem de 5% do valor da ven-
da. Intime(m)-se o(s)executado(a/o/as/os), cientificando-os que a remição só será admissível até a publicação do edital de leilão, uma vez que, após essa 
medida, na qual o Judiciário e o leiloeiro terão empregado recursos e meios em proveito da execução, será presumido que ela estava desnecessariamente 
frustrada pelo devedor, o qual sempre teve meios para pagamento da dívida, mas optou pela inércia, em nítida má-fé processual, causando desnecessária 
movimentação do Judiciário e atraso no recebimento do crédito alimentar. Nessa hipótese, caso em eventual recurso o devedor obtenha o direito à remição, 
ele responderá pela comissão do leiloeiro, além do pagamento de multa processual por fraude à execução, no importe de 20% da avaliação, além de eventuais 
despesas cartorárias. Em vista do que dispõe a Recomendação 2/2008 da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho e a decisão do Conselho Nacional de 
Justiça no Procedimento de Controle Administrativo 200710000014050: a) independentemente do tipo de bem a ser levado à hasta pública (móvel ou imó-
vel), a comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, de responsabilidade do arrematante, e de 5% (cinco por cento) do valor da 
adjudicação, de responsabilidade do credor-adjudicatário; e b) não ocorrendo a venda dos bens em leilão, o leiloeiro fará jus somente à indenização pelas 
despesas com a preparação da hasta pública (v.g. vistoria, gastos com obtenção de certidões em cartórios e repartições públicas, publicação de edital, remoção 
e armazenagem de bens móveis), cujo valor será acrescido à conta geral, para execução futura. Em razão da natureza dos bens penhorados, DETERMINO que 
o Sr. Leiloeiro proceda à hasta pública independentemente de remoção dos bens. No momento da hasta pública, deverá o Sr. Leiloeiro alertar aos eventuais 
interessados que arrematante retirá-los às suas expensas diretamente no local onde se encontram, devendo informar nos autos eventual dificuldade no prazo 
de dez dias contados da expedição do mandado de entrega de bens. INTIME-SE o Sr. Leiloeiro. DETERMINO ao Sr. Leiloeiro que PUBLIQUE o edital (CLT, 
art. 888) que contenha: a) a descrição do bem penhorado, com suas características; b) o valor do bem; c) o lugar onde estiverem os móveis, veículos e semo-
ventes; d) o dia e hora de realização do leilão; e e) menção da existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem arrematados, especialmen-
te no que respeita às dívidas de IPVA, multas e licenciamento de veículos, de modo a deixar claro e inequívoco para os licitantes de que os débitos constantes 
do edital seguirão o bem e serão de total responsabilidade do arrematante (ou do adjudicatário), não se admitindo subrogações ou deduções dessas dívidas 
no preço da arrematação ou da adjudicação. A aquisição do bem em prestações seguirá as regras previstas no art. 895 do CPC vigente. O interessado em ad-
quirir o bem em prestações poderá apresentar ao leiloeiro proposta que atendas às disposições do art. 895, §§ 1º e 2º, do CPC. A proposta conterá, em qual-
quer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos 25% do lance a vista e o restante parcelado em até 30 meses. O restante parcelado deverá ser garantido 
por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis, FIXANDO-SE, DESDE JÁ, O INPC COMO IN-
DEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS VINCENDAS. O edital de leilão valerá como intimação do ato, se frustrada a tentativa de intima-
ção das partes pelos Correios (Provimento Geral da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 9ª Região - Seção IV). Jaguariaíva, 21 de março de 2022 
Eu, ________________________, Fernanda Lorenzet, Diretor(a) de Secretaria, o fiz expedir, conferi e subscrevi. ANTONIO MARCOS GARBUIO JUÍ-
Z(A) DO TRABALHO.
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Municípios devem atualizar planta de valores de imóveis para o cálculo do IPTU
Imposto

Os 399 municípios pa-
ranaenses devem atualizar 
periodicamente sua Planta 
Genérica de Valores (PGV), 
utilizada para a apuração do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e demais tri-
butos imobiliários. O objetivo 
é assegurar o pleno potencial 
arrecadatório, cobrando o 
valor justo dos contribuintes 
e promovendo justiça social 
e fiscal. A recomendação é do 
Tribunal de Contas do Esta-
do do Paraná (TCE-PR).

A indicação é de que a re-
visão periódica da PGV seja 
determinada por meio de 
lei. A revisão, fundamentada 
em estudos técnicos capazes 
de retratar os valores venais 
dos imóveis, compatíveis 
com os de mercado, deverá 
seguir os prazos fixados na 
Portaria nº 511, emitida em 
2009 pelo então Ministério 
das Cidades. Essa portaria 
estabelece que a PGV seja 
atualizada a cada quatro 
anos, com no máximo o do-
bro desse prazo para os mu-
nicípios com população de 
até 20 mil habitantes.

A recomendação, a ser 
adotada no prazo de seis me-
ses, foi emitida pelo TCE-PR 
depois que uma fiscalização 
realizada por sua Coordena-
doria de Auditorias (CAUD) 
constatou defasagem na 
atualização da PGV pela 
maioria dos municípios pa-
ranaenses. O levantamento 
integrou o Plano Anual de 
Fiscalização (PAF) de 2021 
do Tribunal na área da recei-

ta pública. Dos 399 municí-
pios, apenas 103 (26% do to-
tal) cumpriam, no momento 
da fiscalização, os prazos 
estabelecidos na Portaria 
511/2009. Confira aqui a ín-
tegra do levantamento.

Com base em uma amos-
tra de 41 municípios, de to-
das as regiões do estado, o 
Tribunal concluiu que o valor 
presumido utilizado para o 
cálculo do IPTU correspon-
de, em média, a 30% do valor 
real dos imóveis. Esse pata-
mar é menos da metade do 
mínimo, de 70%, recomen-
dado pela Portaria 511/2009. 
Há, portanto, um potencial 
de 40% de incremento da ar-
recadação, conclui o estudo.

“A gestão eficiente do 
IPTU é uma oportunidade 
para se melhorar a arreca-
dação municipal com uma 
fonte de receita estável, 
cujos recursos podem ser 
utilizados em benefício de 
toda a população, em ações e 
serviços de grande impacto, 
como obras e pavimentação 
de ruas”, afirma o auditor 
de controle externo Elizan-
dro Brollo, coordenador da 
CAUD. “O objetivo do Tri-
bunal com esse trabalho é 
induzir mudanças no com-
portamento da administra-
ção tributária, incentivando 
os municípios a manter suas 
PGVs atualizadas.”

A base de cálculo do 
IPTU é o valor venal dos imó-
veis – o preço que terrenos 
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e edificações alcançariam na 
venda à vista, seguindo con-
dições usuais de mercado. 
Para apurar o valor venal, 
costuma-se adotar instru-
mentos que permitem a ava-
liação em massa dos imóveis 
por meio da Planta Genérica 
de Valores, cuja fórmula de 
cálculo considera atributos 
como localização do terreno, 
padrão e tempo das edifi-
cações nele construídas. O 
IPTU representa, em média, 
28% da receita tributária dos 
municípios do Paraná.

O levantamento da 
CAUD foi executado entre 
os dias 30 de julho e 9 de 
novembro de 2021, por meio 
de questionários enviados às 
399 prefeituras do Paraná. 
Em resposta, 303 municí-
pios (75% do total) infor-
maram ter editado ato nor-
mativo instituindo a PGV. 
No grupo de 96 que não 
possuem esse instrumento 
foram incluídos os 11 muni-

cípios que não responderam 
o questionário. Das admi-
nistrações que possuem le-
gislação sobre o tema, em 
284 (93%) a edição ocorreu 
por meio de lei; 14 (5%) via 
decreto e 6 (2%) por outro 
instrumento.

A conclusão do estudo é 
que 116 municípios parana-
enses desobedeciam ao prin-
cípio da legalidade tributária 
pelo fato de não terem edi-
tado lei, no sentido estrito, 
para definir parâmetros de 
cálculo do IPTU. Destes, 96 
sequer editaram PGV e ou-
tros 20 o fizeram por norma 
infralegal. Somados, eles re-
presentam 29% do total de 
municípios do Paraná.

Considerando-se os 303 
municípios que editaram 
PGV, apenas 103 (34%) obe-
deciam aos intervalos regu-
lares na atualização desse 
instrumento fixados no arti-
go 30 da Portaria 511/09 do 
Ministério das Cidades. Des-
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se grupo, 65 prefeituras não 
atualizam a PGV há mais 
de 20 anos – em 18 delas a 
defasagem supera três déca-
das.

A desatualização é gene-
ralizada, independentemen-
te do porte do município. 
Nos que têm mais de 20 mil 
habitantes, enquadrados na 

revisão quadrienal, atingiu 
80%. O índice é superior aos 
61% verificados nos municí-
pios com população abaixo 
daquele patamar, em que é 
permitida a atualização no 
prazo de até oito anos, desde 
que comprovada a manuten-
ção dos níveis de preço do 
mercado imobiliário local.

Casarão do Jardim Ceres começa 
a receber atividades culturais

Arte

A Divisão de Cultura 
da Secretaria Municipal de 
Educação começou a utili-
zar o recém restaurado Ca-
sarão do Jardim Ceres para 
a realização de oficinas e 
outras atividades culturais. 
Atualmente estão sendo re-
alizadas no local oficinas de 
pintura.

“É um equipamen-
to que vai agregar muito 
para a cultura arapotiense, 
pois é um espaço que nos 
permitirá desenvolver inú-
meros projetos voltados à 
população”, exalta o chefe 
da Divisão de Cultura Alex 
Furtuoso.

A obra de restauração 
do Casarão foi entregue em 
dezembro do ano passado.
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