PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Av. Capitão João Pinto nº 193TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

DECRETO Nº 006/2020, DE 06 DE JANEIRO DE 2020.

“Atualiza o valor venal do imóvel para efeito de
lançamento e recolhimento do Imposto Predial e
Territorial Urbano e define prazo para
pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) e TLLF (Taxa de Licença de
Localização e Funcionamento), para o exercício
de
2020
conforme
Lei
Complementar
n°2004/2017 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Carlos Chagas, no uso das atribuições
que lhe conferem o inciso VII do art. 59 e a alínea “a” do inciso I do art. 82,
ambos da Lei Orgânica Municipal, bem como o § único do art. 8º, da Lei
Complementar nº 2.004/2017 e,
Considerando o disposto no § único do art. 8º,da Lei
Complementar nº 2004/2017,que Dispõe sobre a Legislação Tributária do
Município de Carlos Chagas/MG, normas complementares de Direito Tributário
e a ele relativas, e disciplina a atividade do Fisco Municipal;
Considerando a necessidade de atualização da Planta de Valores
para a aferição da base de cálculo para fins de lançamento e cobrança do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTUa partir de 1º de janeiro de 2020;
Considerando que a variação do INPCno período de Dezembro
de 2018 a Novembro de 2019 foi de 3,37% (três inteiros e trinta e sete
centésimos);
DECRETA:
Art. 1º. Fica atualizada pelo índice do período de Dezembro de
2018 a Novembro de 2019do INPC, correspondente a3,37% (três inteiros e
trinta e sete centésimos),o valor do metro quadrado da Planta de Valores para
fins de incidência do IPTU previsto na Lei Complementar nº 2.004/2017.
Art. 2º. O prazo para pagamento do IPTU e das taxas que com
ele são cobradas vence no dia 10 de Abril de 2020.
§ 1ºOs contribuintes terão os seguintes benefícios:
I - desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor do IPTU para
pagamento à vista até o dia 10 de Abril de 2020;
II - parcelamento do valor dos tributos em até 3 (três) parcelas,
vencendo a primeira no dia 10 de Abril de 2020e as demais com data de
vencimento no dia 10 de Maio de 2020 e 10 de Junho de 2020.
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§ 2º Não havendo quitação dos tributos nos prazos fixados
neste artigo, o crédito remanescente será inscrito na Dívida Ativa, computados,
quando do pagamento, juros, multa e correção monetária na forma da
legislação tributária, incidentes sobre o valor principal desde a data de seu
vencimento.
Art. 3º. O prazo para pagamento da TLLF (Taxa de Licença e
Localização), vence no dia 15 de fevereiro de 2020.
§ 1ºOs contribuintes terão os seguintes benefícios:
I - desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do TLLF
para pagamento à vista até o dia 15 de fevereiro de 2020;
II - parcelamento do valor dos tributos em até 3 (três) parcelas,
vencendo a primeira no dia 15 de fevereiro de 2020 e as demais com data de
vencimento no dia 15 de Março de 2020 e 15 de Abril de 2020.
Art. 4º O prazo para reclamações contra o lançamento é de 30
(trinta) dias contados na data de publicação do Edital de Notificação do
Lançamento.
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de Janeiro de 2020.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 005/2019.
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas, Estado de
Minas Gerais, aos 06 dias do mês de janeiro do ano de 2020.

Acássio Vieira de Azeredo Coutinho
Prefeito Municipal
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