ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
CNPJ: 03.947.926/0001-87

DECRETO MUNICIPAL 089/2018 DE 012 DE JUNHO DE 2018.
“Dispõe sobre a revogação do decreto
N.º078/2018, 20 de Abril de 2018 “Sobre o
Lançamento de Impostos e Taxas
municipais e da Outras Providencias,”

Art. 1°. Os lançamentos e a arrecadação do Imposto Predial e
Territorial Urbano, Taxa de fiscalização para licença de localização, instalação e
funcionamento, taxa de fiscalização para licença de localização, instalação e
funcionamento, taxa de fiscalização do cumprimento das normas administrativas para o
exercício da atividade (ALVARA), serão efetuadas através do Documento de Arrecadação
Municipal (DAM), no qual estão indicados: a identificação do imóvel, identificação do
contribuinte, identificação do tributo ou taxa, elementos constitutivos, dentre outros
elementos necessários para a identificação dos lançamentos.
Art. 2°. O Imposto Predial e Territorial Urbano, a taxa de coleta de
lixo e a tarifa de expediente, serão lançados e arrecadados em único DAM (Documento
de Arrecadação Municipal) específico. A Taxa de Fiscalização para licença de
Localização, Instalação e Funcionamento e/ou Taxa de Fiscalização do cumprimento das
normas administrativas para o exercício da atividade (ALVARA) serão lançados e
arrecadados em um único DAM (Documento de Arrecadação Municipal).
§ 1º - Os vencimentos dos débitos ocorrerão na data de 31/07/2017,
momento no qual deverão ser quitados em Cota Única.
Art. 3°. Os tributos não pagos na data do vencimento terão seus
valores atualizados e acrescidos de multa e juros de mora, em conformidade com o
Código Tributário Municipal.
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo, revogando-se as disposições em contrário.
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