CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 01/2018

AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA, vereadora que
abaixo subscreve, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, apresenta à apreciação da
Colenda Câmara Municipal a seguinte indicação:
INDICA, ao Excelentíssimo prefeito municipal NELSON CORREIA
JÚNIOR, que estude as possibilidades de viabilizar a criação de Lei Instituindo o
concurso de premiação para o pagamento em dia do Imposto Sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU, no âmbito do Município de Florestópolis. Tal
medida tem a finalidade de incentivar o pagamento em dia do - IPTU, podendo
participar do sorteio dos prêmios os contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbano (IPTU), inclusive o seu possuidor a qualquer título, desde
que compromissado ao pagamento do IPTU através de cláusula contratual, e que
estiverem rigorosamente em dia com o pagamento do IPTU do imóvel sorteado, e
possuindo mais de um imóvel, deverão estar igualmente em dia, sendo que, no caso
de proprietários e possuidores a qualquer título, esses deverão estar devidamente
inscritos no Cadastro Fiscal do Município. Tratando-se de possuidores a qualquer
título, aqueles deverão comprovar sua posse, através de instrumento legal ou título
hábil. O contribuinte com débito tributário parcelado poderá participar do sorteio e
receber o prêmio respectivo, desde que comprove estar rigorosamente em dia com o
pagamento das parcelas vencidas e, neste caso, também deverá comprovar estar em
dia com o imposto do ano em curso. No caso do contribuinte do IPTU e
compromissado contratualmente ao pagamento do IPTU ser pessoa jurídica, o
prêmio será pago ao representante legal da empresa, mediante a exibição do
contrato social e suas alterações, com as cópias dos documentos do representante,
que assumirá toda e qualquer responsabilidade, civil e criminal, pelos seus atos, com
relação à empresa e terceiros.
Certo do acatamento do presente pelos Nobres Vereadores, apresento
protestos de elevada estima e consideração.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2018.

Amegilda Neves de Almeida
Vereadora - PPS

