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DECRETO N° 019/2021 

 
EMENTA: Regulamenta o lançamento 
do Imposto Sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbano-IPTU e da Taxa de 
Limpeza Pública TLP, para o exercício 
de 2021, fixando os números de 
parcelas, respectivos vencimentos e dá 
outras providências. 
 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ESTADO 

DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 

IX do artigo n° 67 da Lei Orgânica da Cidade do Paulista, pelo Art. 54, do Estatuto do 

Servidor do Município do Paulista, Lei 3.100/92, com fundamento no art.37, IX, da 

Constituição Federal/88 e do art.2°, e, 

 

CONSIDERANDO o disposto nos incisos I e II do art. 42 e seu parágrafo único, 

juntamente com o art. 43,todos da Lei n. 3.472 – CTM, de 30 de dezembro de 1997- 

Código Tributário da Cidade do Paulista, 

Decreta: 

Art. 1°. Constitui-se pelo lançamento, nesta data, o crédito relativo ao exercício de 

2021 do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU e taxa de 

Limpeza Pública – TLP, situados nesta Cidade, de acordo com as disposições 

previstas nos artigos 27 a 47, 73 e, quando da prestação dos serviços, as taxas de 

Serviços Diversos – TSD, prevista no artigo 86, todos da Lei n. 3.472 de 30 de 

dezembro de 1997 – CTM. 

Parágrafo Único – Para efeito de pagamento dos tributos de que trata este artigo, 

ficam estabelecidas as seguintes datas de vencimento: 

I – para pagamento em quota única, a data de 10/04/2021. 

II – para pagamento em quotas mensais:  

 

      COTA:                               Data de Vencimento 
 
1ª Parcela                               10/04/2021 
2ª Parcela                               10/05/2021 
3ª Parcela                               10/06/2021 
4ª Parcela                               10/07/2021 



 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 
PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, S/N 
CENTRO, PAULISTA, PE – CEP: 53.401.445 

 

5ª Parcela                               10/08/2021 
6ª Parcela                               10/09/2021 

7ª Parcela                               10/10/2021 

8ª Parcela                               10/11/2021 

9ª Parcela                               10/12/2021 

 

Art. 2º - Fica aprovado o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, para cobrança 

do IPTU do ano de 2021, nos termos do artigo 41 dá Lei n 3.472 de dezembro de 1997 

– CTM. 

 

Art. 3º - Aos contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

– IPTU, que recolhem o tributo em quota única até o vencimento, desde que não seja 

beneficiado por quaisquer benefícios e incentivos fiscais previstos na Legislação 

Tributária Municipal, serão concedidos, nos termos do art. 42 e parágrafo único da Lei 

3.472 de 30 de dezembro de 1997 – CTM, os seguintes descontos condicionais:  

 

I – 30% aplicado de forma isolada para cada imóvel do contribuinte proprietário, 

detentor do domínio útil ou possuidor que não apresente, em 31 de dezembro de 

2020, débitos tributários vencidos ou vincendos. 

 

II – 15% aplicado de forma isolada para cada imóvel do contribuinte proprietário, 

detentor do domínio útil ou possuidor que não apresente, em 31 de dezembro de 

2020, débitos tributários vencidos ou vincendos. 

 

Art. 4º - De acordo com o estabelecido no art.145 da Lei 3.472 de 30 de dezembro de 

1997 – CTM, quando o término do prazo de pagamento de crédito tributário recair em 

dia que não seja útil ou em que não haja expediente bancário, o referido pagamento 

deverá ocorrer no primeiro dia útil subsequente. 

 

Art. 5° Os pagamentos dos tributos ser efetuados nos seguintes agentes financeiros 

credenciados: 

 

I – Banco do Brasil S/A; 

II – Banco Bradesco S/A 

III – Caixa Econômica Federal; 

IV – Casas Lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal; 

V – Banco Santander S/A. 

 

Art. 6º - Para fins do disposto no art. 4 º da Lei Municipal nº 4.381, de 27 de fevereiro 

de 2014, os quantitativos estabelecidos na legislação tributária e financeira do 

Município serão atualizados, a partir de 1º de janeiro de 2021, com base no Índice de 

3,92%(três inteiros e noventa e dois centésimos por cento), correspondente ao Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

corresponde á variação estabelecida no período de novembro de 2019 a outubro de 

2020. 
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Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a partir de 01 de janeiro de 2021. 

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Paulista,10 de Março de 2021. 
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