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Lei Nº 3032/2003

SÚMULA: ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.170, O
§3º DO ART.208 E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.276 DA
LEI Nº 2628/98 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná,
aprovou, e eu HUSSEIN BAKRI, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º - O Parágrafo Único do Artigo 170 da Lei nº 2628/98 – Código
Tributário Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:
           
                                      “Parágrafo Único –  Os contribuintes que fizerem opção de pagamento
do IPTU em cota única, até o seu vencimento, terão direito ao desconto de 15% (quinze
porcento) e aqueles que optarem pelo pagamento parcelado terão direito ao desconto de 5%
(cinco porcento) em cada parcela paga no seu respectivo vencimento, a título de
pontualidade.”

         Art. 2º - O § 3º do Artigo 208 da Lei nº 2628/98 – Código Tributário
Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: 
           
                                           “§ 3º - Os contribuintes que fizerem opção de pagamento do
ISSQN, previsto no Artigo 188, em cota única, até o seu vencimento, terão direito ao desconto
de 15% (quinze porcento) e aqueles que optarem pelo pagamento parcelado terão direito ao
desconto de 5% (cinco porcento) em cada parcela paga no seu respectivo vencimento, a título
de pontualidade.”

                                          Art. 3º - O Parágrafo Único do Artigo 276 da Lei nº 2628/98 –
Código Tributário Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:
           
          “Parágrafo Único – A Taxa de Funcionamento será lançada
anualmente e proporcionalmente aos meses em que o contribuinte solicitar a concessão,
conforme Tabela IV, e o contribuinte que efetuar o pagamento até o seu respectivo vencimento
terá direito ao desconto de 15% (quinze porcento), a título de pontualidade.” 

      Art. 4º - Revogadas disposições em contrário, esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 11 de fevereiro de 2003.  

HUSSEIN BAKRI FAUZI BAKRI
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças


