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Lei Nº 1316/1984

CRIA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA A TAXA DE COMBATE A
INCÊNDIOS.

Art. 1º - fica criada a taxa de Combate a Incêndios a ser cobrada sobre os
serviços decorrentes de utilização da vigilância e prevenção de incêndio,
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos á disposição.

Art. 2º - Os serviços mencionados no artigo precedente compreendem:

I - Potencialmente, quando sendo de utilização do contribuinte , mediante
atividades com efetivo funcionamento;

II - Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas
de intervenção, de utilidade ou necessidade pública.

Art. 3º - O contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou
possuidor a qualquer titulo de imóveis edificados existentes no Município.

Art. 4º - Esta Taxa será calculada em função da área edificada e devida
anualmente de acordo com a tabela anexa, que fica fazendo parte integrante da
presente Lei.

Parágrafo Único - A taxa será lançada no nome do sujeito passivo e será
arrecadada juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Art. 5º - O produto da receita da taxa de combate a Incêndio constituíra
receita do FUNREBOM.

Parágrafo Único - O repasse a conta especial do FUNREBOM, do
montante arrecadado com a Taxa de Combate a Incêndios será efetuado até o
vigésimo dia do mês subseqüente em que se verificou a arrecadação.

Art. 6º - Ao disposições constantes nesta Lei gerarão efeitos a partir de
01 de janeiro de 1985.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
as disposições em contrário.
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União da Vitória, 08 de outubro de 1984.  


