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Decreto Municipal nº 019/2021, de 29 de março de 2021.  
 
“PRORROGA PRAZO PARA PAGAMENTO DE IPTU EM 

TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE LIBERATO 

SALZANO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19)”.  

 

JULIANE PENSIN, Prefeita Municipal de Liberato Salzano-RS, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela Organização 

Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO as dificuldades financeiras que serão enfrentadas em decorrência dos grandes 

impactos causados pela pandemia do Coronavírus; 

CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes protocolos 

emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de 

Saúde e pelo Comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a contenção da propagação 

do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020;  

CONSIDERANDO a responsabilidade da Prefeitura Municipal em resguardar a saúde de toda a 

população que acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no Município; 

CONSIDERANDO o compromisso da Prefeitura em evitar e não contribuir com qualquer forma para 

propagação da infecção e transmissão local da doença; 

CONSIDERANDO a competência Municipal para dispor de assuntos de interesse local, considerando a 

realidade local, em apoio ao disposto no Decreto Estadual nº 55.240 de 10 de maio de 2020 e suas 

alterações, resolve 

 
D E C R E T A R: 

 
Art. 1º. Fica prorrogado o prazo para pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, sem a 

incidência de juros e multa, da seguinte forma: 

 

a) Para pagamento com desconto de 20% (vinte por cento), e, conforme alínea “d”, art. 60, da Lei nº 

1169/1993: “(...) para contribuintes que acumularem dois exercícios pagando em parcela única no 

mês de Março e não tiverem nem um outro tipo de débito com a municipalidade (tributado e não 
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tributado), desconto de 30% (trinta por cento).”, prorroga-se o prazo de pagamento até 31 de maio de 

2021; 

b) Para pagamento com 10% (dez por cento), prorroga-se o prazo para pagamento para até 30 de 

junho de 2021; 

c) Para pagamento parcelado, sem desconto, vencimento nos meses de julho, agosto e setembro de 
2021. 
 
 
Art. 2°. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão definidos pela 

Prefeita.  

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Centro Administrativo Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, aos 29 dias do mês de março de 

2021.  

 

Registre-se e Publique-se. 

Data Supra. 

 

Juliane Pensin 

Prefeita Municipal 

 

 

 

Rafael Augusto Scariot 

Secretário Municipal de Administração 

 


