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DECRETO Nº 230/2019 

Em, 12 de novembro  de 2019 
 
 

ESTABELECE O REAJUSTE DOS 
VALORES IMOBILIÁRIOS E UFM e DEFINE 
O CALENDÁRIO DE ARRECADAÇÃO E 
INCENTIVO FISCAL PARA O 
RECOLHIMENTO DO IPTU, DA TAXA DE 
FISCALIZAÇÃO E/OU VISOTIRA DE 
ESTABELECIMENTOS E DO ISSQN FIXO 
ANUAL, NO EXERCÍCIO DE 2020. 

 
 

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Os valores unitários do metro quadrado de terreno e dos diversos 

tipos de construção, para fins de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a serem 
praticados no exercício de 2020, permanecerão os mesmos do ano de 2019, acrescidos da 
variação anual do Índice Nacional de Preço do Consumidor do IBGE (INPC/IBGE), do período de 
Outubro de 2018 a Setembro de 2019, correspondente a 2,92%. 

 
Art. 2º - Fica reajustado o valor da Unidade Fiscal Municipal - UFM, a ser 

praticado no exercício de 2020, pela variação do Índice Nacional de Preço do Consumidor do 
IBGE (INPC/IBGE), do período de Outubro de 2018 a Setembro de 2019, pelo índice 
correspondente de 2,92%, perfazendo o valor total de R$ 4,67, conforme dispõe o Art. 4° da Lei 
Municipal n° 1.647/2001, alterado pelo Art. 1° da Lei Municipal n° 3.098/2015 de 24 de novembro 
de 2015. 

 
Art. 3º - O Calendário Fiscal para arrecadação do Imposto Predial e territorial 

Urbano - IPTU, correspondente ao exercício financeiro de 2020, com o devido incentivo fiscal, e 
de acordo com as Leis Municipais n° 1.659/2001 de 28/12/2001 e 3261/2017 de 22/09/2017, será 
nas datas e condições a seguir: 

 
§ 1º - O Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, será lançado e poderá 

ser arrecadado em até 4 (quatro) parcelas iguais e com vencimento nos meses de Março, Abril, 
Maio, Junho do exercício de 2020, conforme a Lei Municipal n° 1.659/2001 de 28/12/2001. 

 
§ 2º - O contribuinte que efetuar o pagamento do IPTU do exercício de 2020, 

antecipado, em COTA ÚNICA: 
 - no mês de dezembro de 2019, em parcela única, terá o valor do Imposto 

reduzido em 30% (trinta por cento) do valor previsto.  
- ou até o mês de fevereiro de 2020, terá o valor do Imposto reduzido em 

15% (quinze por cento) do valor previsto; 
- ou ainda até o mês de março de 2020, terá o valor do Imposto reduzido em 

5% (cinco por cento) do valor previsto; 
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§ 3º - Terá direito ainda, ao desconto de "Bom Pagador de IPTU", nos termos 

da Lei Municipal n° 3.099/2015 de 24/11/2015, o contribuinte que não tenha débitos do Imposto 
Predial e Territorial Urbano perante a Fazenda Pública, até o dia 1º de novembro do exercício 
2019, sendo concedido a este, além do desconto previsto no parágrafo anterior, a redução por 
incentivo fiscal de 5%. 

 
Art. 4º - A Taxa de Limpeza Urbana e Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Domiciliar, instituída pela Lei Municipal n° 2.895/2013 e 18/12/2013, será lançada nas mesmas 
datas e arrecadada juntamente com IPTU, conforme o calendário de pagamento disposto no 
Artigo anterior. 

 
Art. 5º - A Taxa de Fiscalização ou de Vistoria de Estabelecimentos de 

Qualquer natureza (TFV), criada pela Lei Municipal n° 0605/1984 de 28/12/1984, será 
arrecadada, em Parcela Única, com vencimento no mês de Março de exercício de 2020, conforme a 
Lei Municipal n° n° 1.659/2001 de 28/12/2001. 

 
Art. 6º - O valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 

em Alíquota Fixa será lançado e arrecadado em 4 (quatro) parcelas, com vencimentos nos 
meses de Março, Maio, Julho e Setembro no exercício de 2020. 

 
Art. 7º - A arrecadação dos tributos previstos no presente decreto, deverá ser 

efetuada até o dia do vencimento da Cota Única com incentivo fiscal ou das parcelas, somente 
na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Butiá ou nas Agências da Caixa Econômica Federal ou 
Lotéricas, e após o vencimento na Tesouraria da Prefeitura de Butiá mediante atualização 
monetária e correção. 

 
Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
Em, 12 de Novembro de 2019. 

 
 
 

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 12 de Novembro de 2019. 

 
 
 

EDILSON NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 


