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LEI N
o
 1198/2017 

 

 

 

 

 

      

  

    

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e nos termos 

do artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 

                             

 

CAPITULO I 

DA ÁREA DE CAMPING E DA INFRAESTRUTURA 

 

      Art. 1º A presente lei estabelece as taxas de utilização da 

estrutura física, instalações e serviços da Praia Artificial de Cruzeiro do Iguaçu-PR, durante a 

“temporada de verão”, bem como prevê a aplicação de multas por descumprimento dos termos da 

Legislação Municipal. 

 

      Art. 2º Fica estabelecido, conforme tabela a abaixo os valores 

referentes a utilização da área de camping: 

 

VISITANTES E/OU TURISTAS NÃO RESIDENTES NO MUNICÍPIO: 

 

Diária referente à taxa de camping 

Camping por pessoa R$ 10,00 

Trailer, Motorhome e similares por pessoa R$ 15,00 

 

Art. 3º Fica estabelecido, conforme tabela abaixo os valores 

referentes a utilização da infraestrutura da área da praia artificial; 

 

Diária referente à taxa de estrutura física  

Entrada por pessoa R$ 5,00 

 

Art. 4º Estarão isentas das taxas previstas nos artigos 2º e 3º da 

presente lei crianças com idade compreendida entre 0 a 10 anos.   

 

CAPÍTULO II 

DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

       Art. 5º Constitui infração contra o regimento interno de 

funcionamento e utilização da área de lazer da Praia Artificial do Município de Cruzeiro do Iguaçu, 

sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo a seguir. 

 

      Art. 6º Utilizar de equipamento sonoro, seja qual for o meio, 

perturbando aos demais usuários, ou em desacordo com os horários estabelecidos no Regimento 

Interno, em especial as constantes Art. 4º e seus parágrafos:  

 

SÚMULA:              Estabelece taxa de utilização da área de camping, 

bem como possíveis sanções administrativas no 

âmbito da praia municipal, e dá outras 

providências.  
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Penalidade: Multa no valor de 02 (duas) UFMCI. 

 

      Art. 7º. Descartar resíduos sólidos (orgânicos e inorgânicos) 

fora das áreas destinadas para esta finalidade: 

 

Penalidade: Multa no valor de 1 (uma) UFMCI. 

 

       Art. 8º. Depredar, por qualquer meio, a infraestrutura da área da 

praia artificial (banheiros, placas, instalações hidráulicas e/ou elétricas, pias, etc.): 

 

Penalidade: Multa de no valor de 05 (cinco) UFMCI, além do reparo do dano causado; 

 

      Art. 9º. Desrespeitar os horários definidos para o camping, bem 

como entrar na área da praia artificial sem a devida autorização: 

 

Penalidade. Multa de 02 (duas) UFMCI, além de pagar o valor correspondente ao seu ingresso, 

conforme estabelecido no Art. 1º e Art. 2º desta Lei. 

 

      Art. 10. Deixar de atender ordem expressa dos         guarda-

vidas no que concerne a segurança ou comportamento dos usuários/turistas da área da praia artificial: 

 

Penalidade: Multa de 01 (uma) UFMCI. 

 

       Art. 11. Montar acampamento nas áreas dos quiosques: 

 

Penalidade: Multa de 04 (quatro) UFMCI. 

 

      Art. 12. Não acondicionar adequadamente o lixo produzido 

durante o período que estiver acampado. 

 

Penalidade: Multa de 04 (quatro) UFMCI. 

 

      Art. 13. Permitir que animais domésticos adentrem a área de 

banho da praia artificial, inclusive na areia: 

 

Penalidade: Multa de 01 (uma) UFMCI. 

 

       Art. 14. Deixar, os banhistas e as embarcações, de obedecerem 

às sinalizações e placas, bem como boias que delimitam a área de banhistas e embarcações. 

 

Penalidade: Multa de 02 (duas) UFMCI. 

 

       Art. 15. Lavar veículo de quaisquer espécies na área do 

atracadouro: 

 

Penalidade: Multa de 05 (cinco) UFMCI. 

 

       Art. 16. Deixar de cuidar do meio-ambiente na área da praia 

artificial, se descuidando com a flora e fauna: 
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Penalidade: Multa de 04 (quatro) UFMCI. 

 

CAPÍTULO III 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Art. 17. O Auto de Infração servirá de notificação, do qual 

abrirá prazo para o pagamento dos valores apurados e/ou oferecimento de defesa junto a Administração 

Municipal. 

 

     Art. 18. O valor da Unidade Fiscal do Município de Cruzeiro do 

Iguaçu-PR (UFMCI), para os fins desta lei terá como base o valor apurado no mês de setembro do ano 

em curso, cuja autorização já está prevista em lei especifica e estabelecida pelo Código Tributário 

Municipal.  

 

Parágrafo Único:
 

Conforme previsão do mês referência 

constante no “caput”, o valor da UFMCI será de R$ 47,00 (quarenta e sete reais). 

 

     Art. 19. A presente Lei entrará em vigor nesta data. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de novembro do 

ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


