
DECRETO Nº 1.734, DE 31 DE MARÇO DE 2021. 
 
 

Altera o Calendário Fiscal para pagamento do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU), lançado pelo Município em 2021 e 
dá outras providências. 

 
 

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins, Prefeita Municipal de Orindiúva, 
no uso de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 213, da Lei Municipal nº 871, de 13 de novembro 
de 2002, e 
 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.726/21, de 12 de março de 
2021, que dispõe sobre a adequação de novas medidas restritivas relacionadas ao combate ao Covid 19, 
estabelece fase Emergencial do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 65.563 de 11 de março 
de 2021 e da outras providencial; 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 1.733, de 31 de março de 

2021, que dispõe sobre medidas restritivas de enfrentamento a pandemia da COVID 19, no âmbito do 
Município Oriniduva-SP; 

 
D E C R E T A: 
 
 

 
Art.1º. Fica alterado o Calendário Fiscal para pagamento do 

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), do Município de Orindiúva, para o exercício 
de 2021, conforme disposto no presente decreto. 
  

Art.2º. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
(IPTU) é anual e poderá ser pago em 8 (oito) parcelas mensais e consecutivas, após seu lançamento. 
 

Art.3º. O contribuinte que efetuar o pagamento antecipado e integral 
do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), terá direito ao desconto de 15% (quinze 
por cento) calculado sobre o valor do lançamento. 
 

Art. 4°. No caso de pagamento parcelado ou total, o vencimento das 
primeiras parcelas que ocorreriam em 12/04 e 10/05 respectivamente, ocorrerá na nova data estabelecida 
para o pagamento em cota única em (10/06/2021), e as outras, nas datas de 10/07/2021, 10/08/2021, 
10/09/2021, 10/10/2021 e 10/11/2021.  
 

 § 1°. O crédito não integralmente pago no vencimento ficará sujeito 
a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo da aplicação da multa e da atualização 
monetária correspondente. 
 

 § 2º. O prazo final para recebimento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) vencerá em 30/11/2021. 
 

Art. 5º - O prazo de validade dos Alvarás de Funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais que vencerem a partir de 10/04/2021, terão a vigência excepcionalmente 
prorrogada até 10/06/2021.  
 

Art. 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 



     Orindiúva, 31 de março de 2021. 
 
 

  Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins 
  Prefeita Municipal 

 

Registrado nesta secretaria em data supra, afixado no Quadro de 
editais em seguida e publicado no Diário Oficial do Município. 

 

Daiane Boina de Oliveira 
     Chefe de Gabinete 


