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DECRETO N° 240/2018

PREfmUIA MUNICIPAL DE CIUlEIRO DO OEITE
Certifico que o presente ato foi
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SÚMULA: Regulamenta o art. 154 da Lei Complementar
nO008/2013, que trata sobre o recolhimento e prazos do
IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DO OESTE,

ESTADO DO

DECRETA:

Art. 1° - O IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) referente a 2018 poderá ser pago
nos seguintes vencimentos:
1-

Pagamento integral, em quota única, no prazo final ele 05 de julho de 2018, com

desconto de 25% (vinte e cinco por cento).
11-

Pagamento integral, em quota única, no prazo final ele05 de agosto de 2018, com

desconto de 15% (quinze por cento).
111-

Pagamento parcelado, em até 08 (oito) vezes, sem desconto, com vencimento

para:
a)
b)
e)
d)
e)
1)
g)
h)

primeira parcela:
segunda parcela:
terceira parcela:
quarta parcela:
quinta parcela:
sexta parcela:
sétima parcela:
oitava parcela:

05 de julho de 2018;
05 de agosto de 2018;
05 de setembro de 2018;
05 de outubro de 2018;
05 de novembro de 2018;
05 de dezembro de 2018;
05 de janeiro de 2019;
05 de fevereiro de 2019.
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Art. r -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 na 89/2009,
contribuinte terá direito ainda ao desconto do Programa IPTU Verde.

O

Art. 30_ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto
225/2018.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO
DO PARANÁ, AOS 04 (QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2018.
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