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Lei Nº 2701/1999

SÚMULA: DISPÕE SOBRE NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE QUE TRATA O ARTIGO 61 DA LEI
MUNICIPAL Nº 2628/98 - 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 - A transação de que trata o artigo 61 do Código
Tributário Municipal, efetuada com o objetivo de extinção de créditos tributários
municipais, seja em âmbito administrativo ou na esfera judicial será realizada nos
termos desta lei.
                                                  Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, conforme o
disposto no artigo 61 do Código Tributário Municipal, poderá receber bens imóveis dos
contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal, na forma dação em
pagamento, observando-se, para tanto, os seguintes requisitos:
                                                  I - os imóveis oferecidos pelo contribuinte deverão estar
situados neste Município, matriculados no Cartório de Registro de Imóveis, livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, aptos a emissão imediata na posse pelo
Município, condicionando-se a extinção do crédito tributário à confirmação de definitiva
regularidade aqui exigida;
                                                  II - os bens serão previamente avaliados, de forma
criteriosa, inclusive quanto ao interesse público na sua aquisição;
                                                  III - para fins de liquidação, será considerado o valor do
bem imóvel, previamente avaliado em processo administrativo próprio e o valor do
crédito tributário atualizado na data da celebração da transação;
                                                  IV - para ser objeto de transação o bem imóvel ou
conjunto de bens imóveis a ser transacionado pelo mesmo contribuinte, deverá ser
avaliado em no mínimo de R$15.000,00 (quinze mil reais).
                                                  Parágrafo Primeiro: O valor descrito no inciso IV, do
artigo anterior deverá ser, obrigatoriamente atualizado pelo Poder Executivo Municipal
através de Decreto, anualmente, até o primeiro dia do mês de fevereiro de cada ano.
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                                                  Parágrafo Segundo: Para fins da atualização citada no
parágrafo anterior, será utilizada a Unidade Fiscal de Referência - Diária (UFIR -
diária).
                                                  Parágrafo Terceiro: Os imóveis de que tratam o inciso I
deste artigo referem-se, exclusivamente, a terrenos não edificados.
                                                  Art. 3º - Imediatamente após a transferência do imóvel
ao Município no registro de imóveis, serão declarados extintos os créditos tributários
que foram objeto da transação efetuada.
                                                  Art. 4º - A homologação da transação descrita nesta Lei
far-se-á, exclusivamente, pelo Prefeito Municipal, sendo que a decisão de realizar ou
não transação tributária pretendida, sempre constitui um ato administrativo
discricionário.
                                                  Art. 5º - Esta Lei será regulamentada por Decreto a ser
expedido num prazo de 30 (trinta) dias.
                                                  Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, entra
esta Lei em vigor, na data de sua publicação.
                                                  

União da Vitória, 06 de dezembro de 1999.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal 


