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DECRETO Nº 053 /2020, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

Altera o Decreto n. 40, de 15 de julho de 
2020, que dispõe sobre o lançamento do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana do exercício de 2020, e 
dá outras providências.” 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, no uso de suas atribuições 
legais e considerando a crise econômica em decorrência da pandemia causada pela 
COVID19, 
 
 

DECRETA: 
 
  Art. 1º Fica prorrogado o vencimento do IPTU 2020 para o pagamento 
em parcela única para o dia 10 de outubro de 2020. 
 
   Art. 2º Em razão da prorrogação do vencimento mencionada no artigo 
1º desde Decreto, o inciso I do parágrafo primeiro do art. 1º do Decreto n. 40, de 15 
de julho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“I - parcela única até o dia 10 de outubro de 2020;” 
 
  Art. 3º Fica alterado o caput do art. 3º do Decreto n. 40, de 15 de julho 
de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 3°. - Fica concedido o desconto de vinte e cinco por 
cento (25%) para o recolhimento realizado em parcela única 
até o dia 10 de outubro de 2020, conforme preceitua o inciso 
II do parágrafo único do art. 38 da Lei Complementar n. 
29/2009.” 

 
  Art. 4º. Os contribuintes que, antes da publicação deste decreto, 
tiverem optado pelo pagamento parcelado nos termos do art. 2º do Decreto n. 40, de 
15 de julho de 2020, poderão recolher o saldo correspondente as três parcelas 
remanescentes até o dia 10 de outubro de 2020, com o desconto de 25% (vinte e 
cinco por cento). 
 
  §1º. Para o recolhimento mencionado no caput deste artigo, o sujeito 
passivo deverá comparecer ao setor de tributos para requerer a antecipação das 
parcelas remanescentes e emissão do Documento de Arrecadação Municipal. 
 
  §2°. O sujeito passivo que optar nos termos do §1º deste artigo pelo 
recolhimento das parcelas remanescentes, após o cancelamento das parcelas e 
emissão em parcela única não poderá mais optar pelo pagamento parcelado. 
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  Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 10 de setembro de 2020.  
 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATEÍ/MS, 14 de 
setembro de 2020. 
 

ERALDO JORGE LEITE 
Prefeito Municipal 

 
 


