DECRETO N° 78/2018
REGULAMENTA A FORMA DE COBRANQA DO IPTU 2018 E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Exmo. Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO- Prefeito Municipal de Or6s/CE, no uso de
suas atribulcoes legais, etc.

CONSIDERANDO o disposto no art. 101, § 2°, da Lei Complementar 22/2013, que institui o
C6digo Tributario Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de slsternatlzacao e otimizar a correcao rnonetaria, o
lancarnento, a cobranca e forma de pagamento do IPTU relativo ao Exercicio de 2018;

CONSIDERANDO que a atuallzacao monetarla da base de calculo nao constitul majoracao
do tributo;

DEC RETA:
Art.1°. 0 lmposto Predial e Territorial Urbano sera lancado no mes de Novembro de 2018,
com vencimentos ate o dia 20 de Dezembro de 2018.

Art.2°. Sera emitido Documento de Arrecadacao Municipal na forma de Documento de
Arrscadacao Municipal - DAM e enviado para o endereco do contribuinte.

Paragrafo unlco - Os contribuintes que nao receberem o de Documento de Arrecadacao
Municipal - DAM, referente ao IPTU de seu im6vel, ate o dia 10 do mes de dezembro de
2018 devera retira-lo no Setor de Trlbutacao da Prefeitura Municipal de Or6s.

Art.3°. Os requerimentos de lsencoes, prevista no art. 113 do C6digo Tributario Municipal,
deverao ser realizados junto ao Setor de Tributacao, ate 31 (trinta e um) do mes de Dezembro
de 2018.

Art.4°. 0 nao pagamento do impasto nas datas prevista acarretara, ao contribuinte,
atuallzacao monetarta, multas e juros conforme disposicao contida no art. 295 do C6digo
Tributano Municipal, com lnscrlcao do debito em Dfvida Ativa.
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Art. 5°. Respeitadas as imunidades definidas pela Constituicao Federal do Brasil, ficam
isentos do lmposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, nos termos do art. 113 do C6digo
Tributario Municipal:
I - Pertencente

a

particular, quando cedido, gratuitamente, em sua totalidade para uso

exclusivo da Uniao, do Estado, do Municlpio ou de suas Autarquias e Fundacoes Publicas.
II - Os im6veis que servirem de resldencla pr6pria aos ex-combatentes da Forca
Expedtclonarla Brasileira;
Ill- pertencente

a viuva ou viuvo, 6riao menorou pessoa invalida para o trabalho, em carater

permanente, que perceba renda mensal nao superior ao equivalente a um salario mlnlmo,
quando nele resida, e desde que nao possua outro im6vel;
IV - Declarados de utilidade publica para fins de desaproprlacao. desde a data da lrnissao
na posse ou a ocupaeao eJetiva pelo Poder desapropriante;

V - pertencente a particular, desde que este seja seu unico im6vel no Municipio, nele
residindo, e cujo valor principal do IPTU nao ultrapasse o equivalente a 02 (duas) UFIRM's.

Art. 6°. Fica autorizada a atuahzacao do lmposto Predial e Territorial Urbano para o exercicio
de 2018, o qual devera obedecer ao percentual de variacao do lndice Nacional de Precos ao
Consumidor - INPC dos ultlmos 12 (doze) meses (set/2018 a set/2018). na ordem de
3,9732% como fator de atuallzacao rnonetarla da base de calculo do IPTU do exerclcio de
2018.

Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de publlcacao, revogada dlsposlcoes em
contrario.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PAc;:o DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OR6S, 05 DE NOVEMBRO DE 2018

Simao Pedro

Iv s Pequeno

Prefeito Municipal de Or6s
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