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fREtEI)
DECRETO

ESTADO DO cEARÁ
URA MUNIOPAL DE BARBALHA

H', 017/2020

DE O] DE ABRlL DE 2020.

DISPOE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS PARA PAGAMENTOS DE IPTU. EM'
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
NOVO

CORONAvlRUS

(COVlD-t9),

E

ADOTA

OUTRAS PROVlO£NoAS.

o

PREFEITO

MUNICIPAL

DE BARBALHA/CE,

ARGEMIRO

SAMPAIO Nf:TO, em pleno exercido de seu cargo, no uso de suas atribuições
em especial o disposto na Lei Orgânícll do Munlclplo:

legais.

CONSIDERANDO o estado de emerg~ncta que vive o Brasil em
razão da pandemia deoornmte do novo Coronavfrus (covid-19),
CONSIDERANDO

os termos do Deçnoto n$ 33.519, de 19 de março

de 2020, do Govemo do Estado do Ceari, que dl.'terminou o fechamento de
estabell.'cimentos comerciais e suspensão de atividades para o combatI.' l'
enfrentamento da pandemla;
CONSIDERANDO que o fechamento do comércio (' 5uspensJo de
atividades, por via de consequênda, vem provocando notáv•••
l abalo na •••
oonomia local;
CONSIDERANDO que ea~ ao Poder Públko buscar meios de
combater o caos instalado, ajudando a população na medidas das suas possibiJldades;
CONSIDERANI>O o disposto na Lei Municipal ntl 1.334/1997 _
CódigoTributário Munkfpal;
CONSIDERANDO
a
neressidade
adminlstTativa
de
regulaml."ntaçJoe lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano _ IPTU2020;
DECRETA:
Art. ltl. Ficam prorrogados os prazos de pagamento do Imposto
Pi'Nial Territorial Urbano - IPTU para o l'llerc1do de 2020, establ'l«endo-se o
pagamento em cota unica ou parcelada, conforme disciplinado nos incisos abaixo
descritos.
1- Cob unlea -----11- Primeira parcela -111-Segunda parcela ---I\' - T•••
rceira pare•••
la --

Av. DomingO/!l Sampa.io Mitllnda,.rf.
CEP: 63.l8Q.OOO - Altoda

31/08/2020;
31/08/2020;
30/09/2020;
31/10/2020.
715, Lotl"am<!nloJardins dOlllpk
AIf'gria. BarbaIha/CE.

~_.
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Art. 2', Para o pagamento, será disponibilizado
pelo Municipio.
aos contribuintes. {I Documento de Arrecadação MLlnlc1pal - DAM. para r~lhimento
através do código de banas nos estabelecimentos da rede bancária oficial.
disponiblllZôldo no si!e
olidal
da Prefeitura
Municipal de
Barbalha
(www barb.:!Jba,çe ~Qy,br), l;Umo também, Casa do Contribuinte (Rua do Vidéo. ni 3Z,
centro, nesta urbe). para que o oontr1huinte possa t'fetuar o referido pag.1mento.

Parágrafo único. Quando da opção do conU1buinte pelo
pagamento lia fonna parçelada, o valor da parcela não poderá ser infl'rior a RS 50,00
(cinquenta reais).
Art. 3', Será cuncedido desconto no percentual de 10% (dez por
cento) para os contribuint:c:s que efeluarem o pagamento em tola úniCó'l,re(l'rente ao
exercicio de 2020, conforme cronograma elltabelKido no artigo 1',
Art. 40'. As multas, juros e coJTeÇÕeSdevidas, em casa dl'
inadimplência. serão dimpllnados
de acordo com o preconizado pelo art 19 do
Código Tributário Municipal (Lei 0-1.334/1997).
Art. se, Este D...crno entrari
revogadas a••disposiÇÕl'S •••
m sentido contrário.
Prefeitura

•••m vigor na data de sua pubJicaçio,

Municipal de Barbalha./CE. 03 de abril de 2020.
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Av. D<;nníngos Sampaio Mirdrda, r{'. 715, Lot""menlo Jardins doi;
CEP: 63.1f1O..OX}.Alto da A1egriII. &rbalha/CE.
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