
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
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DECRETO Nº 087, DE 18 DE JUNHO DE 2020

"Prorroga prazo para pagamento do Imposto Predial

e Territorial Urbano – IPTU, em decorrência da

decorrência da pandemia do novo coronavírus

(Covid-19)".

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espírito

Santo, no uso de atribuições legais;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do

Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da

Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020 e o Decreto nº

4599-R, de 17 de março de 2020, ambos insertos no âmbito de todo o Estado do Espírito

Santo visando à prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do

surto de coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o que consta no Decreto nº 038, de 19 de março de 2020, bem

como o Decreto nº 039, de 22 de março de 2019, ambos editados pelo Chefe do Executivo

Municipal de Jaguaré - ES;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado para o dia 07 de julho do corrente exercício o prazo para

pagamento de cota única e da primeira parcela do IPTU - Imposto Predial e Territorial

Urbano, do exercício de 2020.

Parágrafo único. As demais datas para pagamento parcelado terão os seguintes

vencimentos:

I - primeira parcela em 30 de julho de 2020;
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II - segunda parcela em 30 de agosto de 2020;

III - terceira parcela em 30 de setembro de 2020

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte(18-06-

2020).

ROGERIO FEITANI

Prefeito
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