
 

 

   
DECRETO Nº 5.977/2020 

 
 

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO PARA O PAGAMENTO DO 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei 
Orgânica Municipal e em especial o que dispõe o Decreto nº. 4593-R do 
Governo do Estado do Espírito Santo, e; 
                            

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
declarou pandemia (disseminação em nível mundial) do novo coronavírus 
(Covid-19); 

 
Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS 

CoV2;  
 

Considerando o que preceitua a Constituição Federal: “A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”;  

 
Considerando que o contato físico entre as pessoas e gotículas 

de secreções está entre as formas de contaminação pelo novo vírus;  
 
Considerando a necessidade de estabelecer medidas e 

procedimentos para evitar a aglomeração e uma circulação maior de 
pessoas, a exemplo de outras esferas de governo; 

 
Considerando o efeito dos Decretos Municipais no combate a esta 

pandemia, fez a diminuição significativa do volume do comércio deste 
município e do Brasil. 

 
 



 

 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo para o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano, ficando estabelecido da seguinte forma: 

 
I – Cota Única......................................................15/10/2020 
 
Art. 2º O contribuinte que efetuar o pagamento em cota única, 

gozará do desconto de 20% (vinte por cento), sobre o total do imposto 
devido. 

 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação.  
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 06 de outubro de 
2020. 
 
 

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 06 de 

outubro de 2020. 
  
 

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  

 


