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    DECRETO Nº. 140/2020 
 
 

Prorroga o prazo para recolhimento do IPTU 
(imposto predial e territorial urbano) e taxas 
cobradas no mesmo carnê do exercício de 
2020, e dá outras providências. 
 

 
O Prefeito Municipal de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, consoante às normas gerais de direito público e Lei 
Orgânica do Município, e ainda:  
 
 
CONSIDERANDO, a Pandemia decorrente do vírus COVID- 19, que coloca em 
quarentena todos os cidadãos do nosso município, conforme Decreto Estadual n. 
515/2020 e suas alterações posteriores, além do Decreto Municipal 120/2020 e 
todos os demais atos posteriores; 
 
CONSIDERANDO, que devido a esta quarentena grande parte da população 
ficou sem rendimentos; 
 
CONSIDERANDO, a recomendação para evitar aglomerações e a circulação de 
pessoas, em especial daquelas consideradas em grupo de risco; 
 
CONSIDERANDO, que 11.05.2020 é a data de vencimento da cota única e a 
primeira parcela para pagamento do IPTU corrente ano;  
 
CONSIDERANDO, a supremacia do interesse público. 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Ficam estabelecidos os seguintes novos prazos para 
recolhimento do IPTU (imposto predial e territorial urbano) e taxas cobradas no 
mesmo carnê do exercício de 2020: 

I - 20 de agosto de 2020, o vencimento da cota única com desconto de 
20%; 

II - 20 de agosto de 2020, o vencimento da primeira parcela caso o 
contribuinte não optar pelo pagamento de cota única; 

III - 21 de setembro de 2020, o vencimento da segunda parcela caso o 
contribuinte não optar pelo pagamento de cota única; 

IV - 20 de outubro de 2020, o vencimento da terceira parcela caso o 
contribuinte não optar pelo pagamento de cota única; 

V - 20 de novembro de 2020, o vencimento da quarta parcela caso o 
contribuinte não optar pelo pagamento de cota única;  
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Art. 2º. A isenção do IPTU será renovada automaticamente para o 

exercício de 2021 aos contribuintes que tiveram seus pedidos deferidos nos 
exercícios de 2019 a 2020. 

Parágrafo único: A isenção mesmo prorrogada estará sujeita as 
condições normais de deferimento caso verificação de ofício ou denúncia de 
condição diferente daquela da época da concessão. 

 
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

Abelardo Luz-SC, em 13 de abril de 2020. 
 

 
 
 

WILAMIR DOMINGOS CAVASSINI 
Prefeito Municipal  

 
 
 
Registrado e publicado na data supra, na forma da lei. 
 
 


