
•

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
CNPJ 77.817.476/0001-44

LEI n,o 014/2003

Dispõe sobre Incentivo Fiscal para a
Cultura e Esporte Olímpico Amador,
autorizando sua Instituição pelo
Poder Executivo.

• A Câmara Municipal de Diamante O 'Oeste, Estado do Paraná,
aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

LEI

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no Município de Diamante
O' Oeste, incentivo Fiscal para a realização de projetos culturais e esportivos
locais, a ser concedido a pessoas físicas ou jurídicas contribuintes do Município.

9 1° - O incentivo fiscal referido no "Caput" deste artigo corresponderá ao
recebimento por parte do contribuintes de certificados expedidos pelo Poder
Executivo, equivalente ao valor do incentivo calculado .

• 9 2° - O incentivo pode ser por doação ou patrocínio.

9 3° - Os portadores dos certificados poderão utiliza-los para pagamento de ISS
ou IPTU até o limite de 20% do valor dos tributos.

9 4° - O valor global do incentivo não poderá exceder a 5% da previsão de receita
proveniente do ISS e IPTU.

9 5° - As doações ou patrocínios não poderão exceder a 70% do valor de projeto.

Art. 2° - Fica igualmente o Poder Executivo Municipal autorizado a criar por
Decreto, COmissão de averiguação e Avaliação dos projetos culturais e esportivos
apresentados, que será constituído por 07 (sete) membros, assim constituídos:

• 01 (um) membro Nomeado pelo Prefeito Municipal;
• 01 (um) membro indicado pela fundação Municipal de Esportes;
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• 02 (dois) membros indicados pelas leis Esportivos do Município;
• 02 (dois) membros indicados pela Associação Comercial, Industrial e

Agropecuários;
• 01 (um) membro indicado pela Câmara Municipal.

~ 1° - Os membros da Comissão deverão ser de reconhecida idoneidade e
notoriedade nas área culturais ou esportivas, prestando serviços relevantes, sem
remuneração, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser uma vez reconduzidos,
estarão impedidos de apresentação de projetos próprios durante o mandato

~ 2° - A comissão terá por finalidade selecionar os projetos apresentados e
fiscalizar a correta aplicação dos recursos .

• Art. 3° - Aprovado o projeto cultural ou esportivo, será expedido um certificado de
habilitação ao incentivo com finalidade de 02 (dois) anos e com valores corrigireis.

Art. 4° - Além das sanções penais legalmente previstas, será multado em 05
(cinco) vezes o valor do incentivo previsto o empreendedor que não comprovar a
correta aplicação desta Lei e seu disciplinado, por dolo ou desvio de recursos e
objetivos.

Art. 5° - Os representantes de entidades culturais e esportivas poderão acessar
aos documentos dos projetos beneficiados.

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esta Lei devem divulgar o apoio da
Prefeitura Municipal de Diamante D' Oeste, dentro e fora do Município.

Art. 7° - O poder Executivo deverá regulamentar a presente Lei no prazo de 90
• (noventa) dias após sua vigência.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

SECCO
Prefeito Municipal
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