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Lei Nº 1904/1992

DISPÕE SOBRE INCENTIVOS À PRÁTICA DAS ATIVIDADES
EDUCACIONAIS DESPORTI VAS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA (PR);

Art. 1° - Denomina-se como Entidades Desportivas para fins desta Lei, as
Associações Civis Constituídas Estatutariamente que desenvolvam atividades na
formação de atletas para a prática nas modalidades de futebol, basquetebol,
voleibol, futebol de salão e ciclismo, quer inicial ou fim, formal, que estejam
estabelecidas com atividade reconhecida por mais de cinco anos no Municipio de
União da Vitoria (PR).

Art. 2° - As entidades desportivas mencionadas no Artigo 1° entre outras
receitas, poderão perceber doações de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas
em União da Vitória (PR), para aplicação no custeio de suas atividades no
ensinamento do desporto.

Art. 3º - As doações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, as
entidades desportivas com sede em União da Vitória (PR), poderão serem
abatidas do IPTU, ISS e IVV devidos aos cofres do Município, respeitando-se o
limite de até 5% (cinco por cento) do valor devido a cada exercício.

Art. 4° - Para efetiva comprovação das doações às Entidades
Desportivas, será exigido o respectivo comprovante emitido por Associação Civil
Desportiva, que se já declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal, por
ocasião do pagamento dos impostos mencionados no Artigo 3° desta Lei.

Art. 5º - As entidades desportivas que forem beneficiadas com as
Doações subsidiadas por esta Lei, deverão comprovar suas atividades a cada
seis meses com remessa de Boletim Estatístico informando o número real de
adolescentes matriculados, ao Poder Executivo Municipal.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 20 de novembro de 1992.  


