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DECRTTO N' 380, DE 12 DE MAIO DE 2O2O

Alterâ o Decreto n'0191202O de 20 de
janeiro de 2020 e; estabelece prazo
pâra pagamento de ISSQN dos meses

de maio, junho e julho de 2020

O PREFEITO MIINICIPAL DE MARITIIBA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art, 1' - O Decreto n" 0191202A, de 20 de janeiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes

alterações:

ooArt. 1o - O Contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que optar pelo pagamento

em cota única, terá um desconto de 35Yo (tíinta e cinco por cento), se o pagamento for efetuado até

o dia 3 1 de j ulho de 2020.

Art. 2" .......... ...

§1'- O IPTU do ano de 2020, para quem optar pelo pagamento de forma parcelada, poderá ser

pago ern 08 (oito) parcelas, tendo o vencimenlo das três primeiras parcelas da seguinte forma:

a) 1u parcela com vencimento em 31 dejulho de 2020

b) 1' parcela com vencimento em 31 de agosto de 2020

c) 1" pareela com vencimento em 31 de setembro de 2020

§2" - As demais parcelas terão vencimentos mensais e sucessivos, com vencimenlo a partir de 11 de

agosto de 2020, com as demais a cada 30 (trinta) dias.

Art. 3" - A taxa de f,rscalização de estabelecimento (TFE) terá em seu vencimento em 31 de julho

de 2020

§1" - O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá um desconto de 30% (trinta por

cento), se o pagamento for efetuado até 3 1 de julho de 2020

§2'- A taxa de fiscalização de estabelecimento poderá ser dividido em duas parcelas, sendo a

primeira com vencimento no dia 3I de julho de 2020 e a segunda com vencimento em 31 de agosto

de 2020.
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§3" -

Art. 2" - O Imposto sobre Serviço (ISSQN), cujo o lançamento seja realizado por lançamento por

homologação, com vencimento no mês de maio, junho e julho, terão como vencimento, no ano de

2020,o dia 20 dejulho de2020

Art, 3" - Este decreto entÍa em vigor no ato de sua publicação, ficando revogadas as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marituba, 12 de maio de 2020.

Bíscaro

Resistrado na Secretaria nesta data, 12 de maio de 2020.

Secretária Municipal de Administração

Luzineide mento de F aria


