
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL 

Estado do Rio Grande do Sul 

DECRETO Nº251,  DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

Define as datas de vencimento das parcelas relativas 
ao IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano de 
2018 e taxa de lixo e dá outras providências. 

      
 Marco Antônio Monteiro Cardoso, Prefeito Municipal de Capivari do Sul, no uso de suas atribuições legais e 
em consonância com o artigo 102 da Lei Complementar nº 12 de 01 de outubro de 2014 - Código Tributário 
Municipal, resolve editar o seguinte 

 
DECRETO: 

 
Art. 1° - Fica estabelecidoa data de vencimento do IPTU exercício de 2018 cujos  vencimentos seguirão o 

cronograma abaixo sendo as parcelas corrigidas monetariamente a partir do dia seguinte de seu vencimento. 
 
Parcela única – até o dia 15/03/2018( com desconto de 25% por cento) 
1º parcela – 15/03/2018   6º parcela – 15/08/2018 
2º parcela – 15/04/2018   7º parcela – 15/09/2018 
3º parcela – 15/05/2018   8º parcela – 15/10/2018 
4º parcela – 15/06/2018   9º parcela – 15/11/2018 
5º parcela – 15/07/2018   10º parcela – 15/12/2018 

 
Art. 2º - Os contribuintes que efetuarem o pagamento total do IPTU e da taxa de lixo em uma única parcela 

(cota única) gozarão de um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago. 
 
Art. 3º - Poderá o contribuinte efetuar o pagamento diretamente na sede da Prefeitura da cota única, 

gozando do desconto referido no art. 2º deste Decreto, se pago através de cartão de crédito bancário com o qual 
poderá o contribuinte negociar diretamente com o agente do cartão a quantidade de parcelas pretendidas.   

 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
 
 
 

    MARCO ANTÔNIO MONTEIRO CARDOSO 
             Prefeito Municipal 

  
          Registre-se e Publique-se. 
 
 
 
  
ADM.JOSÉ MAURO FRAGA SALERNO 
Secretário Municipal de Administração 
 

 “ Doe órgãos, doe sangue, salve vidas! ”  


