
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
"Capital do Milho Branco"

PaçoMunicipal "José Darci Soares"
.. , I l'

,JUNTOSPOR
QUADRA

DECRETO N° 1586/2017
De 15de agosto de 2017.

"Dispõe sobre o repasse da taxa
inflacionária acumulada no período de
Janeiro/20/0 a junho/20/7, para fins de
atualização da base de cálculo do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU)".

LUIZ CARLOS PEREIRA, Prefeito do Município de

Quadra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.39 inciso IV da

Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a última atualização do Valor Venal

imobiliário ocorreu em 16 de Dezembro de 2002. através da Lei Municipal n? 182/2002 e

Decreto Municipal n" 790/2009,

CONSIDERANDO que a não atualização da base de

lançamento do lT)'IlJ caracteriza. cm lese. renúncia ele receita vedada pela Lei Complementar n"

10I /2000 (Lei de Responsabi Iidade Fiscal)

CONSIDERANDO que a jurisprudência do Colendo

Superior Tribunal de Justiça (STJ). condensada na Sumula n" 160-STJ e corroborada pela

jurisprudência do Excelso STF. permite a atualização da base de cálculo do IPTU. ou seja. do

Valor Venal Imobiliário, mediante Decreto. desde que em índice não superior à inflação

resolve expedir o seguinte
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DEC R E T O:

Artigo 1° - Fica atualizada a base de cálculo para efeito de

lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (lPTU), para o exercício de 2018. em

47,25°/() (quarenta e sete inteiros. e vinte e cinco centésimos percentuais). correspondente ao

IPCA acumulado no período de janeiro/Jü 10 a j unho/20 17.

Artigo 2° - Este Decreto entra cm vigor na data de sua

publicação. e terá sua eficácia a partir de 1" de .Janeiro de 2018. revogadas as disposições

contrárias.

Quadra/SP, 05 de Maio de 2017.

;/
LUIS CARLOS PEREIRA

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio. publicada no átrio da Prefeitura Municipal e encaminhada para
publicação na imprensa na data supra.
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