MUNIciPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
Rua João Ormíndo

de Resende, 686 - CEP 87400-000

www.cruzeírodooeste.pr.gov.br

DECRETO

N° 305/2018

SÚMULA: Prorroga a data de pagamento da primeira
parcela do IPTU/2018 e da outras providências.

.

A PREFEITA INTERINA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO
DO PARANA, no uso de suas atribuições legais,

DO OESTE

, ESTADO

CONSIDERANDO que os carnês de IPTU/2018 foram encaminhados via Correios e que
a maioria dos contribuintes não receberá em tempo hábil, para o recolhimento da primeira
parcela até o dia 05 (cinco) de julho de 2018:
DECRETA:
Ar!. 1° - O IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) referente a 2018 poderá ser pago
nos seguintes vencimentos:
1Pagamento integral, em quota única, no prazo final de 30 de julho de 2018, com
desconto de 25% (vinte e cinco por cento).
11Pagamento integral, em quota única, no prazo final de 05 de agosto de 2018, com
desconto de 15% (quinze por cento).
111Pagamento parcelado, em até 08 (oito) vezes, sem desconto, com vencimento
para:
a) Primeira parcela: 30 de julho de 2018;
b) Segunda parcela: 05 de agosto de 2018;
c) Terceira parcela: 05 de setembro de 2018;
d) Quarta parcela: 05 de outubro de 2018;
e) Quinta parcela: 05 de novembro de 2018;
f) Sexta parcela: 05 de dezembro de 2018;
g) Sétima parcela: 05 de janeiro de 2019;
h) Oitava parcela: 05 de fevereiro de 2019.
Art. ZO - O desconto de que trata o artigo anterior deverá ser calculado sobre o valor total
lançado, incluindo todas as taxas constantes no carnê.
Parágrafo único: Desde que observados os requisitos da Lei Municipal nO 89/2009, o
contribuinte terá direito ainda ao desconto do Programa IPTU Verde.
Art. 3°_ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
disposições em contrário, em especial do Decreto 240/2018.

revogando-se

as

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JULH DE 2018.
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