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Lei Nº 4172/2013

ESTABELECE ISENÇÃO DE TRIBUTOS AO INSTITUTO
FEDERAL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ (IFPR).

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do
Paraná, aprovou o PROJETO DE LEI N°  68/2013, e eu PEDRO IVO ILKIV,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º Ficam isentos do recolhimento das Taxas de serviços
urbanos, das Contribuições de Melhoria e da Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública (COSIP), os imóveis, edificados ou não, as
atividades e transações, que sejam de propriedade ou de responsabilidade
fiscal legal ou contratual do “Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Paraná – IFPR”, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados
do início do exercício de 2013.

§1º. Incluem-se na previsão de isenção referida no "caput"
todos os demais tributos municipais não mencionados ou ainda não criados
e que tenham os mesmos ou outros fatos geradores, à exceção daqueles já
alcançados pela imunidade tributária.

§2º. O benefício instituído por esta Lei não alcançará os
imóveis, atividades, serviços, transações ou quaisquer outros fatos
geradores imputáveis a terceiros, devendo o IFPR promover o recolhimento
dos tributos, nos casos em que a Lei lhe conferir a responsabilidade
tributária.

Art.  2º. Ocorrendo, a qualquer título, transferência a terceiros
de qualquer dos imóveis descritos no anexo referido no Artigo anterior, fica o
IFPR obrigado a encaminhar ao Município de União da Vitória/PR cópias
dos documentos respectivos, para imediata exclusão da isenção concedida
nos termos da presente Lei.

Art. 3º. A isenção não exime o IFPR do ônus de permitir a
fiscalização das instalações ou quaisquer outras formas de exercício do
poder de polícia atribuídas, por lei, à Administração Municipal.

§1º. A recusa injustificada ou a frustração, por parte do IFPR,
da prática das atividades descritas no caput, bem como a inobservância às
normas de higiene e segurança do trabalho, acarretarão a cassação da
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isenção antes do prazo previsto no art. 1º desta Lei, mediante Lei de
iniciativa de qualquer legitimado pela Lei Orgânica Municipal.

§2º. A iniciativa de Lei prevista no parágrafo anterior deverá ter
como base para a sua justificativa cópia de decisão judicial transitada em
julgado, decisão administrativa, da qual não caiba recurso, emanada de
outros órgãos ou pessoas jurídicas de direito público e que evidenciem o
desrespeito às condições impostas ou, ainda, de decisão proferida em
processo administrativo instaurado no âmbito desta municipalidade para a
aferição da inobservância às condições estabelecidas para a manutenção
do benefício, assegurada, sempre, a ampla defesa.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
União da Vitória, 30 de abril de 2013.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração


