
PREFEITURA MUNICIPAL DA

ESCADA

DECRETO NO O18/2021-GP

EMENTA: Regu量amenta os a巾igos 60 a

27, 117　a 121 e 134　a 140　da Lei

Municipal nO 2.419/2014, disp6e sobre o

Ian印mento do Imposto Predial e

TerritoriaI Urbano - IPTU, da Taxa de

Co獲eta de Lixo e da Taxa de Licenca de

Localiza飼o e Funcionamento - TLLF de

2021 e dii outras providさncias.

A Prefeita do Municipio da Escada月PE, nO uSO de suas atribuic6es conferidas pe事a

Lei Ong金nica, COm funda血entO na Lei Municipal nO 2.419/2014, COnSiderando o

que deter皿ina o Inciso IⅡ do artigo 30 da Constitui辞o FederaI, COnSiderando a

determina辞o da Lei de Respo皿Sabilidade Fiscal - Lei CompIementar nO lOl de

O4/0銑000, artigos 142 a 150 do C6digo Tribut如io Nacional - Lei Federa書

5.172/66;

Decret納

Art. lO - Fica regulamentado na foma do C6digo Tribut紅io Muhicipal e deste Decreto

O langamento de ofroio do Imposto Predial e Territorial U血ano一皿TU (arts. 6O a 27),

da Taxa de Coleta de Lixo (arts. 117 a 121) e da Taxa de Licen9a de Localiza辞O e

Funcionamento - TLLF (餌S. 134 a 140) conceme加es ao exercicio do ano de 202l,

Obedecida as disposi95es legais aplic缶veis confome legisla確O tributaria em vlgOr.

Art. 2O. O皿TU do ano de 2021 ser各atualizado mediante a aplicapao do indice de

Pre9OS aO Consumidor AmpIo - IPCA (4,3 1%) sobre o valor lan9ado em 2021.

Art. 30. O IPTU ser各cobrado atravさs do DAM (Documento de Arrecadap脅o Mu血cipal)

em cota linica vencivel em 31 de maio de 2021, COm desconto de 20%, COnforme

PreCeitua o Artigo 25 da Lei Municipal nO 2.419/2014, POdendo ser parcelado mediante
manifesta確O do Contribuinte sem o referido desconto e a pareela minima nao pode ser

inferior a R$ 50,00.

Art. 4O. Para o IPTU o lan9amentO Ser各feito em nome do proprie偽rio, titular do

dominio舶l ou possuidor do im6vel confome detemina o artigo l l da Lei Muricipal

nO 2.419/2014.

Art. 5O. Confome prescreve o artigo 16 da Lei Municipal nO 2.419/2014 as aliquotas do

imposto s肴o:

I喜em rela9aO a im6veis nao edificados, 3% (rfes);
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II - em rela碑O a im6veis ed鍾cados residenciais, 1% (un);

III - em rela尊O a血dvei§ edificados n急o residenciais, 2% (dois);

IPTU E TCL PAGO EM PARCELA bNICÅ

PARCたしAUNICA �31.0与.202宣 �DESCONTO20%(Art.25) 

Art. 6O. A Taxa de Licenga de Localiza確O e Funcionamento de 2021, Sera efetivada em

Ol/03/2021 e o vencimento da parcela血rica seねem 31/03/2021, POdendo ser pago no

Primeiro dia血il subsequente.

Art. 7O. Os tributos deverao ser emitidos em moeda corre加e nacional.

A乱8O. Ficam vedados qualSquer tipos de descontos diversos desde Decreto quando se

tratar de pagamentos em atraso salvo por expressa e fundamentada autoriza軸o de

autoridade adm上nistrativa competente, nOS termOS da Lei.

Art. 9O‘ O presente Decreto devera ser publicado em Diario Oficial, bem como ser

afixado nos murais da Camara Municipal, na Pre姑血ra, nO F6runL naS ag台nCias

banc餌as da cidade da Escada e, nOS distritos e povoados, em.iocais de maior

Circulap都o, tais como predios p的licos e mercearias para co血eciment6 de todos os

COntribuintes.

Art. 10 - Ap6s a efetivapao do la皿9amentO do IPTU-2021 6 facultado ao Diretor de

Tributos divulgar o mesmo atrav6s de panfletos, Car飼LZeS a Serem窟xados nos bancos,

Cart6rios, forum, nOS murais da C金mara M皿icipal e Prefeitura e em todas as secretarias,

bem como a diⅧ1ga9各O atraVeS de carros de som.

Art. 1 1 - Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica9執o.

Re密stre-Se, Publique-Se e CumPra-Se.

Gabinete da Prefeita do Munic壬pio da Escada, Estado de Pemambuco.

Escada仲E, 24 de fevereiro de 2021.
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