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DECRETO nº 2881, de 19 de Junho de 2020. 

 

 

“Altera o Decreto Municipal nº 2837, de 20 de março 

de 2020, que determina o adiamento dos 

pagamentos de taxas, tributos municipais e outros 

débitos inscritos ou não em dívida ativa pelo período 

de 60 (sessenta) dias, ou enquanto durar o estado de 

calamidade conforme decreto municipal nº 

2827/2020 e dá outras providências.” 

 

 

 

 

JUCEMARA FORTES DO 

NASCIMENTO, Prefeita Municipal de 

Nova Campina/SP, no uso de sua 

competência previsto em lei, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2875 de 17 de junho de 2020, o qual autoriza a 

retomada gradual das atividades, estabelecendo o horário de atendimento presencial das 

repartições públicas das 8h às 17h; 

CONSIDERANDO a decretação da situação de calamidade pública no Município de Nova 

Campina, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância 

internacional, bem como a adoção, no âmbito da Administração Pública, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), não 

cessou, no entanto está sendo flexibilizado o funcionamento dos espeço, desde que, tomadas 

as medidas de prevenção e higienização recomendadas; 

CONSIDERANDO que o meio de pagamento utilizado para fins de recebimentos de taxas, 

tributos municipais e outros débitos inscritos ou não em dívida ativa em favor do Tesouro 

Municipal, são realizadas de forma, exclusivamente, pessoal;  

CONSIDERANDO que a reabertura gradual deve ser realizada de forma consciente e organizada. 
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DECRETA: 

Artigo 1º O prazo para pagamento da parcela única do IPTU, inicialmente 

com vencimento para o dia 31.mar.20, terá o vencimento adiado para o dia 10.jul.20. 

Parágrafo único. No caso do parcelamento disponível, o vencimento da 

primeira parcela se dará em 10.jul.20, e assim sucessivamente. 

Artigo 2º As demais taxas, tributos municipais e outros débitos inscritos ou 

não em dívida ativa atingidos pelo adiamento do presente do decreto, não sofrerão atualização 

monetária, bem como não incidirá multas e juros sobre o valor do principal até o dia 10.jul.20. 

Parágrafo único. Cessado o período sobredito, voltarão a incidir os efeitos 

resultantes do atraso no adimplemento, conforme estabelecido pelo Código Tributário 

Municipal – Lei nº 1019, de 08.mar.20. 

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

 

Prefeitura Municipal de Nova Campina, 19 de junho de 2.020. 

 

 

Jucemara Fortes do Nascimento 

  Prefeita Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado em local próprio 
Desta Prefeitura Municipal, 
 
Em 22 de Junho de 2020. 
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