DECRETO N° 2.445/2020
DE 28 DE MAIO DE 2.020
DISPOE SOBRE A PRORROGA<;AO DAS DATAS PARA PAGAMENTO DA COTA
UNICA E DEMAIS PARCELAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO 2020, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABATINGA, Estado de Sao Paulo, no uso de suas
atribuicoes legais, que lhe sao conferidas pela Lei Orqanica do Municfpio,

Considerando que foi declarada situacao de ernerqencia
nos termos do Decreto n° 2.428/2020.

no Municfpio de Tabatinga-SP,

Considerando que a situacao demanda o emprego urgente de medidas econ6micas
intuito de buscar o equiHbrio ao enfrentamento do coronavfrus, (COVID-19);

com

Considerando a instabilidade no atual cenario de saude publica que o mundo esta vivendo
em decorrencia da pandemia de COVID-19;
Considerando que o Municfpio de Tabatinga-SP deve incentivar que o contribuinte
proceda a quitacao do IPTU, referente ao exercfcio de 2020, nos prazos legais, sem que
esse seja prejudicado pela situacao pandernica e alheias a sua vontade;

DECRETA:
Art. 1 ° Ficam prorrogadas as datas para pagamento do Impasto sabre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU ano 2020, nas seguintes condicoes:
I - cota unica que tinha coma vencimento(s)
para o dia 13 de Outubro de 2020;

no mes de Agosto de 2020, fica prorrogada

II - a(s) primeira(s) parcela(s) que tinha(m) coma vencimento(s) no mes de Agosto de
2020, fica prorrogada para o dia 13 de Outubro de 2020;
111 - demais parcelas:
a) segunda parcela fica prorrogada para o o dia 13 de Novembre de 2020;
Art. 2° 0 contribuinte que optar pela prorroqacao dos prazos podera utilizar o mesmo
came para pagamento, nao havendo necessidade de emissao de nova carne;
·
Art. 3° O contribuinte podera tambern efetuar o pagamento do seu impasto nas datas
inicialmente, tambern sem necessidade de qualquer alteracao em seu came.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes
em contrario.
Prefeitura Municipal de Tabatinga, 28 de maio de 2.020
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