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Lei Nº 2461/1997

 Altera a letra "a"do  inciso III do art. 147, letra "a" do art. 178, parágrafo único do
art. 313 e inclui no art. 30, o Parágrafo  7º, todos da Lei nº 2141/94, de 29 de
novembro de 1994.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

          Art. 1º - O artigo 30 da Lei 2141/94 passará a contar com o parágrafo sétimo com a
seguinte redação:
          § 7º - As multas serão equivalentes  à 2% (dois por cento) do débito            tributário.
          Art. 2º - A letra "a"do inciso III do art. 147 da Lei 2141/94 passará a vigorar com  a
seguinte redação:
          a- de 2% (dois por cento) após o vencimento do tributo.
          Art. 3º - A letra "a"do art. 178 da Lei 2141/94 passará a vigorar com a seguinte redação:
          a- de 2% (dois por cento) após o vencimento do tributo.
          Art. 4º - O Parágrafo Único do art. 313 da Lei 2141/94 passará a vigorar com a seguinte
redação:
          Parágrafo Único - O valor das parcelas não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) da
Unidade Padrão do Município, a época do respectivo parcelamento.
          Art. 5º - As multas aqui estabelecidas incicirão sobre o pagamento dos débitos tributários
efetuados a partir da promulgação desta Lei.
          Art. 6º - Revogadas  as disposições  em contrário, a letra "b" e "c"do art. 178, a letra "b" do
art. 147 e o parágrafo único do art.30 da Lei 2141/94, entrará esta Lei em vigor na data de sua
publicação.

União da Vitória, 07 de julho de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV 

Prefeito Municipal


