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DECRETO N' 151, DE 15 DE MARÇO DE 2

"Fixa o vencimento do imposto predial e
territorial urbano - IPTU e ITLr do

município de Edéia parü o exercício de

2023 e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Edéia, Estado de Goiás, no uso de suas

atribuiçóes legais conferidas pela Lei Orgânica e:

Consiclerando o disposto no caput do ar1. 3 t da Lei municipal n"290. de

15llc rlezembro de 1997;

Considerando a necessidade de regulamentar o prazo de vencimento dcr

irnposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do exercício de 2023;

C,onsiderando o artigo 73, VI de a Lei Orgânica Municipal detemrinar

quc seja atribuiçào do Prefeito Municipal expedir decretos;
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Art. 10. A data de vencimento para o contribuinte pagar o Imposto Predial

e'l'erritorial Urbano - IPTU e ITU do exercício de2023 será 3110712023. e se dará em

parcela única.

Art, 20, O processo de revisão de lançamento de IPTU e ITl-Í será

instruidcr mediante requerimento assinado e documentos uecessários para a

Çor-npfovação dos fatos informados e identificação do contribuinte.

§ 1". O contribuinte poderá ser representado por procurador, meciiante

instrumento público ou parlicular com poderes expressos e especíÍicos. devendo sei

apresentados original e cópia do RG (rg ocultado) CPF do contribuinte e procurador.

no momento do requerimento.

§ 2'. O processo deverá estar instruído com os docutnentos necessários

para a identi{icação do contribuinte e seu procurador no momento do requerimento.

§ 3'. O requerimento será autuado e seguirá o trâmite de Processcr

Tributário Administrativo.
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Art. 30. As reclamações contra lançamento do IPTU e IfLr serão

ciii:eci6padas preÍêrencialmente à Secretaria de Finanças" en"I requerimento escrito.

obedecidas as Íbrmalidades regulamentares e assinada pelo próprio contribuinte ott

seu preposto" clentro do prazo de 15 (quirze) dias. contados da data de ciência da

notificação c1o lançamento ao contribuinte" l1o modo detjnido nos artigos i3 e

segiiintes do Código Tributário Municipal

Art. 4o. Este Decreto entra em vigor
as iiisposições em contrário.

REGI

to do
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDEIA-GO. AOS 15 dC

março de 2023. 135" da República.

de Andrade


