LEI Nº. 136/09
SÚMULA : Cria o Conselho Municipal de
Contribuintes,e dá outrasprovidências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

LEI
Art. 1º - O Conselho Municipalde Contribuintesé o órgão administrativo
colegiado,com autonomiadecisória,e tem a incumbênciade julgar,em segunda instância,
os recursosvoluntáriosreferentesaos processostributáriosinterpostospeloscontribuintes
do município,contra atos ou decisões sobre matéria fiscal,praticada pela autoridade
administrativade primeirainstânciaporforçade suas atribuições.
Art. 2º - O Conselho Municipalde Contribuintesserá composto por 09
(nove) membros, sendo 04 (quatro) representantes do executivo, 04 (quatro) dos
contribuintese 01 (um) membro indicado da Câ mara Municipal,e reunirs
-e-á nos prazos
fixadosem regulamento.
Parágrafo único – Será nomeado 01 (um) suplenteparacada membro do
conselho,convocado parasuprirnas faltase ou impedimentosdo titulares.
Art. 3º - Os membros titularesdo Conselho Municipalde Contribuintese
seus respectivossuplentesserão nomeados pelo prefeitomunicipal,com mandato de 01
(um) ano,podendo serreconduzidosuma únicavez.
§ 1º - Os membros representantesdos contribuintes,tantoos titulares
como os suplentes, indicados por entidades representativas de classe, devendo ser
consultadas dentreoutras a Associação Comerciale Industrialde Apucarana – ACIA, o
Conselho dos Contabilistas,a Ordem dos Advogados do Brasil– OAB – Apucarana e a
Federação das Indústriasdo Estado do Paraná – CoordenadoriaRegionalde Apucarana.
§ 2º - Os membros representantesdo município,tantoos titulares,como
os respectivossuplentes,serão indicadospelosecretáriomunicipalda Fazenda dentreos
servidoresefetivosdo municípioversadosem assuntostributários,sendo obrigatoriamente
definidoentreeleso membro que representaráa Fazenda Municipal.
Art. 4º - A posse dos membros do Conselho Municipalde Contribuintes
dar-se-á mediante termo lavrado em livro próprio ao se instalar o conselho ou,
posteriormente,quando ocorrersubstituição de alguns dos membros, perante o prefeito
municipal.
Art. 5º - Perderá o mandato o membro do conselho dos contribuintes
que:
I. Deixarde comparecera 3 (três)sessões consecutivasou a 6 (seis)
alternadas,no mesmo exercício,sem motivojustificadoporescrito;
II. Recusar,omitirou retardaro exame, julgamento de processo sem
justomotivo;
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III. Contrariar as normas do conselho, estabelecidas no regimento
interno.
§ 1º A perda do mandato será precedida de processo
administrativoregularque, uma vez instaurado,importará no imediato afastamento do
membro.
§ 2º O secretário da Fazenda ou o presidente do conselho
determinaráa apuração dos fatosreferidosnesteartigo,após a determinação do prefeito
municipal.
Art. 6º - Os membros do conselho de contribuintes não serão
remunerados,e os serviços prestados são a titulohonorf
í icoe considerados relevantes
parao municípiode Apucarana.
Art. 7º O Conselho Municipal de Contribuintes se reunirá
presentes,pelomenos 4 (quatro)de seus membros e realizará2 (duas)sessões mensais
no m í nimo,e 4 (quatro)no m áximo.
Art. 8º As decisões do Conselho Municipalde Contribuintes,serão
convertidasem resoluções,tomar-se-ão por maioriade votostendo o presidenteem caso
de empate,o votode qualidade.
Art.9º - O Conselho de Contribuintes poderá convocar servidores do
município para auxiliarem no seu funcionamento,podendo ainda, requisitar,caso haja
necessidadepessoaltécnicoparaanálisedas matériassubmetidasà sua deliberação.
Art. 10 – Os membros do Conselho Municipal de Contribuintes
escolherãoentresi,o presidente,secretárioe o relator.
Art. 11 – O Conselho Municipal de Contribuintes,dentro do prazo
m áximo de 30 (trinta)dias, elaborará o seu respectivo regimento interno, que será
aprovado pordecretodo executivo.
Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário,entrando estaleiem
vigorna datade sua publicação.
Edificioda Prefeiturado Municípiode Apucarana,aos 02
diasdo m ês de julhode 2009.

João Carlosde Oliveira
Prefeito Municipal
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