
ÊSTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

DECRETO NS 564/2ü20, DE 20 DÊ AGOSTO DE 2020,

Dispõe sobre o calendário

Fisca{ para o IPTU exercício

anual 2020 e alvará de

funcionamento.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA, Estado do PARÁ, no uso de suas atribuições
{egais;

DECRETA:

Art. 1e - O contribuinte do imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que optar pelo

pagamento em cota única, terá um desconto de 35% (trinta e cinco por cento), se o

pagamento for efetuado até 31 de dezernbro de 2020

Paragrafo 1- A primeira parcela do IPTU, que consta nos carnes já serão entregues com

data vencida.

Art. 2e - O contribuinte que optâr pelo parcelamento do IPTU, EXERCÍCIO 2020 não
gozara do deseonto referids no art. 1s.

Art. 3e - A TFE (taxa de fiscalização de estabelecimentoi poderá ser paga ãté o diã

31"lTU2AZA, cÕntribuinte optante Íror cotâ única.

Parágrafo 1.1- O imposto Predial e Territorial Urbano- IP-lU- 2020 - o contribuinte que

optar pelo parcelamento deve observar cr decreto anterior que trata de tâl modalidade.

Parágrafo 1.2 - Os carnes serão entregues nas residências com a data da cota única e

TFE já vencidas, corn intuitô de configurar notiÍicaÇão de comoromisso tributário. a

entregâ neste momento se dá devido à Pandemia COVID-L9.

Art. 4 e - Este Decreto entra em vigo. no atc de sua publicação, ficando revogadas as

d isp osições em contrário.
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ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Gabinete do Prefeito Municipal de Administração nestã mesma data, em 19 de agosto

de 2020.

RÊgistrado nã Secretáriã Municipal de Adfirinistíâção nesta mesma data, em 20 de
ronctn ,.lo fô fô

Secretária de Administração

ROD. BR 316- 5/N - Km 13 * Centro - MâritubalPA * CEP: 67200-000
cNPl/MF 01.611.666/0ü01-49

f!
'ã,

Lima Biscaro


