
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAT DE MARITUBA

DECRETO NO 44212020,DE.24 DE JUNHO DE2O2O

Altera o Decreto no

41912020 de 20 de janeiro
de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA, Estado do Pará, no uso de suas atribuíções

legais;

DECRETA:

Art. 10 - O contribuinte do lmposto Predial e Territorial Urbanc (IPTU) que optar pelo

pagamento em cota única. terá um desconto de: 35% (trinta e cinco por cênto), se o
pagamento for efetuado até o dia 10 de agosto de 2020.

Art. 20 - O contribuinte que optar pelo parcelamento do lmposto Predial e Territorial Urbano

do exercício de 202A náo gozará do desconto referidos no Art. 1o.

Parágrafo Único - O lmposto Predial e Territorial LJrbano - lPÍú 2A2O - terá seu

lanÇamento dividido em 05 (cinco) parcelas iguars, com vencimentos mensais e sucessivos,

sendo a primeira vencida em 10 (Dez) de agosto de 2020, as demais a cada 30 (trinta) dias.

Art. 3o - A Taxa de Fiscalizaçâo de Estabelecimentos (TFE) terá seu vencimento em J0 de

agosto de 2020
i-

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

(Trinta por cento), se o pagamento for efetuado até o dia 10 de agosto de 202A.
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§2o - A Taxa de Fiscalizaçâo de Estabelecimento de 2020 lerá seu lançamento dividido em

duas parcelas sendo a primeira a vencer na data prevista no caput do art. 30, e a segunda

parcela, após 30 (trinta) dias consecutivos.

§3o - O contribuinte que optar pelo pagamento da Taxa de Fiscalizaçáo de estabelecimentos

em parcelas nâo gozará do desconto referido no § 10 do Art. 30.

Art. 40 - Este decreto entra em vigor no ato de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marituba, 24 de Junho de 2020.

Registrado na secretaria

Junho de 2020

Municipal de Administração nesta mesma data, êm 24 de

Luzineide

S ec reta ri a de Adm i n istraç ão

ma Bíscaro
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