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DECRETO Nº 1.092 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017

Posterga & data de vencimento da cota
única do Imposto Predial e Tbrritorial
Urbano (IPTU) e da Taxa de Lixo no
Exercício 2017.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do
Municipio de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos art. 14, inciso 1, letra
"o" e art. 102, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, as disposições contidas no Slº. art.
146 e Slº. do art.293 Lei nº. 879, de 20 de dezembro de 2000,
alterado pelo Lei nº. 1:320 de 29 de novembro de 2007 —- Código
Tributário Municipal;

CONSIDERANDO, o fato de os carnês de IPTU não terem
sido entregues à totalidade de proprietários de imóveis no
Município e a relevância deste documento para facilitar o
pagamento do tributo:

CONSIDERANDO, a falta de segurança pública em todo
o Território Municipal, bem como do Estado, ocasionado por razão
de ausência do efetivo da Policia Militar, haja vista que desde o
último sábado, dia 04 de fevereiro do corrente ano, teve início o
Movimento dos Familiares dos Policiais Militares do Estado do
Espirito Santo, em que bloquearam a saída das viaturas e de seu
contingente;

CONSIDERANDO, () fechamento cha quase totalidade do
comércio, especialmente na cidade, o fechamento de instituições
bancárias, e setores do serviço público Estadual e Autárquico,
especialmente das Redes Municipal e Estadual de ensino, bem como
do Órgão do Ministério Público e do Judiciário;

CONSIDERANDO que atos de “vandalismo e (ki outros
delitos, vem causando a sociedade piumense, como nas demais
cidades deste Estado, prejuízos econômicos a todos os seguimentos
do comércio, da indústria e serviços e agricultura, bem como,
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originando o sério transtorno individual e social para todos os
munícipes, recolhidos ao interior de suas respectivas
residências, impedidos, portanto, do exercício do direito de ir e
vir, preconizado constitucionalmente;

CONSIDERhNDO, tais fatos prejudicaram de maneira
bastante efetiva a arrecadação dos tributos em tempo hábil,

IHÉZRETAJ

Art.1º. Fica postergado para o último dia útil do
mês de abril de 2017, o prazo previsto no S lº do Art. 146 da Lei
nº 879, de 20 de dezembro de 2000, alterado pelo Lei nº. 1.320 de
29 de novembro de 2007. — Código Tributário Municipal, para o
pagamento ena cota única ck) Imposto Predial es Territorial Urbano
(IPTU) e da Taxa de Lixo no Exercício 2017

Art. 2º. Os bancos credenciados ficam autorizados a
procederan ao recebimento dos tributos sem Emita ea juros até a
data constante do artigo lº. deste Decreto.

Art. 30 Este Decreto entra em Vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Piúma (ES), 24 de fevereiro de 2017.
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