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DECRETO Nº 35/2020 

 
 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 

PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO - IPTU 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, NO 

CONTEXTO DAS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA – 

COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ESTADO DO CEARÁ, 

JOSÉ ILÁRIO GONÇALVES MARQUES, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Lei Orgânica, maximamente a norma entabulada no art. 69, IV, e 

ainda, 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 09 /2020 declarou situação de 

emergência no âmbito da saúde pública do Município de Quixadá, em função do 

risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19 e o Decreto nº 14/2020 

reconheceu Estado de Calamidade nos territórios municipais, tendo este último 

sido referendado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através do 

Decreto Legislativo nº 545, de 08 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO que a COVID-19, conquanto, seja uma crise visceralmente 

aprofundada na área da saúde, provoca devastadora convulsão econômica e, 

portanto, exige a adoção de políticas e alternativas do Poder Público que visem o 

abrandamento de seus efeitos, mormente, no campo tributário, dada a 

impossibilidade de auferimento de renda, por grande parcela da população, ante o 

cumprimento de medidas de distanciamento social;  

CONSIDERANDO que ainda subsistem os motivos ensejadores que deram azo 

à expedição do Decreto Municipal nº 21/2020, porquanto a economia ainda 

continua paralisante no interior do Estado, máxime, porque estagnou na fase de 

transição para abertura gradual do comércio, DECRETA:  

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/decreto/2020/982/9821/decreto-n-9821-2020-declara-situacao-de-emergencia-no-ambito-da-saude-publica-do-municipio-de-balneario-camboriu-em-funcao-do-risco-de-surto-do-novo-coronavirus-convid-19-e-da-outras-providencias
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Art. 1º. Fica prorrogado para o dia 30/08/2020 o prazo de vencimento para 
quitação em cota única, do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente 
ao exercício de 2020.  

Parágrafo único. Os contribuintes que optarem pelo pagamento do imposto em 
cota única terão desconto de 10% (dez por cento) e deverão proceder com a 
quitação dentro do prazo assinalado no caput deste artigo. 
 
Art. 2º. Os contribuintes que adotarem o regime de parcelamento para quitação 
do imposto não poderão usufruir do benefício referido no parágrafo único do art. 
1º deste Decreto e se sujeitarão ao seguinte calendário: 

I. o prazo para pagamento da primeira parcela fica prorrogado para o dia 
30/08/2020; 

II. o prazo para pagamento da segunda parcela fica prorrogado para o dia 
30/09/2020; 

II. o prazo para pagamento da terceira parcela fica prorrogado para o dia 
30/10/2020; 

II. o prazo para pagamento da quarta parcela fica prorrogado para o dia 
30/11/2020; 

II. o prazo para pagamento da quinta parcela fica prorrogado para o dia 
30/12/2020. 
 
Art. 3º. As condições e prazos estabelecidos neste Decreto poderão ser revistos 
pelo Poder Executivo a qualquer tempo. 
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, aos 24 de junho de 2020. 

 
 

José Ilário Gonçalves Marques 
Prefeito Municipal 

 

 


