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Lei Nº 2699/1999

SÚMULA: Concede Remissão aos contribuintes que
tenham débitos tributários inscritos em dívida ativa, nos
termos do artigo 62 do Código Tributário Municipal.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do
Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

          Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Remissão dos créditos
tributários da Fazenda Municipal, inscritos em dívida ativa, nos termos do artigo 62 do
Código Tributário Municipal, aos contribuintes que preencham cumulativamente os
seguintes requisitos:
           I - que possuam somente 01 (um) imóvel;
          II - que a renda familiar seja igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos;
          III - que tenham efetuado pagamento ou parcelamento do imposto no exercício
corrente do pedido de remissão, em caso de parcelamento que não encontre-se em
atraso.
          Art. 2º - A remissão será concedida a requerimento do interessado, sendo o
pedido recebido e autuado no protocolo geral da prefeitura municipal, procedendo-se
abertura de processo administrativo.
          § 1º - O ônus da prova do preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos I e
II do artigo anterior será do contribuinte;
          § 2º - O requerimento será apreciado e julgado mediante despacho
fundamentado do diretor do setor tributário;
          § 3º - Em caso de indeferimento do requerimento pelo diretor do setor financeiro,
se apresentados os requisitos exigidos nos incisos I a III do artigo 1º, o processo
deverá ser submetido, de ofício, à apreciação à Junta de Recursos Fiscais para nova
decisão.
          Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, vigorando esta lei na data de
sua publicação.

União da Vitória, 09 de novembro de 1999.  
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