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DECRETO MUNICIPAL Nº 127, DE 10 DE JUNHO DE 2022.  

 

“Dispõe sobre o lançamento do IPTU (Imposto sobre e 

Propriedade Predial e Territorial Urbana) do ano de 2022 

e dá outras providências.”   

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA – BAHIA, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais nos termos da Lei Orgânica do Município combinado com o Art. 10º da 

Lei Municipal nº 104/98 e suas alterações, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Em cumprimento ao art. 10° e Adendo I Anexo II da Lei Municipal 104/98 e suas 

alterações, fica determinado, para fins de cálculo do Imposto sobre a Propriedade predial e 

Territorial Urbana – IPTU do ano de 2022, os índices instruídos, pelo Decreto Municipal n° 

048/2007 e suas alterações, combinado com o Adendo I do Anexo II da supracitada Lei, levando-

se em consideração as obras e melhorias feitas e mantidas pelo Município de Seabra. 

 

Art. 2º. Os logradouros públicos que receberam melhorias deverão ser classificados em 

NÚCLEOS, instituídos pela Lei Municipal n° 104/98, observados os índices instituídos pelo 

Decreto n° 048/2007 e suas alterações, e que correspondam à atual situação do imóvel, com base 

no levantamento do Cadastro Imobiliário Municipal. 

 

Art. 3º - IPTU, do ano de 2022, poderá ser pago em Cota Única ou em parcelas nos 

seguintes casos: 

 

I - IPTU com valor igual a R$ 100,00 (cem reais), será pago em cota única. 

 

II - IPTU com valor igual ou superior a 100,01 (cem reais e um centavo) até R$ 200,00 

(duzentos reais) poderá ser parcelado em até 02 (duas) parcelas de iguais valores e sucessivas. 

III - IPTU com valor igual ou superior a R$ 200,01 (duzentos reais e um centavo), até R$ 

300,00 (trezentos reais) poderá ser parcelado em até 03 (três) parcelas de iguais valores e 

sucessivas. 
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IV –IPTU com valor superior a R$ 300,00 (trezentos reais) poderá ser parcelado em até 

04 (quatro) parcelas de iguais valores e sucessivas. 

 

§ 1° – Em todos os casos de tratam os incisos I, II, III e IV, o IPTU será processado em 

cota única. 

 

§ 2° - Caso o contribuinte opte pela opção de pagamento do imposto parcelado na forma 

dos incisos II, III e IV deste artigo, deverá solicitar junto à Fazenda Municipal o referido 

parcelamento. 

 

Art.4º - A Cota Única do IPTU do ano de 2022 deverá ser paga até o dia 30/12/2022, com 

desconto de 20%, conforme previsto no § 1° do art. 18 da Lei Municipal n° 104/98. 

 

Parágrafo Único - A critério da Administração a data de vencimento do IPTU do ano de 

2022, poderá ser prorrogado com a concessão do desconto previsto do § 1° do art. 18 da Lei 

Municipal n° 104/98, através de ato do Executivo. 

 

Art. 5º. O contribuinte que optar pelo pagamento do IPTU de forma parcelada, terá seus 

vencimentos nos dias 30/12/2022 a 1ª parcela, no dia 29/01/2023 a 2ª parcela, no dia 28/02/2023 

a 3ª parcela e no dia 30/03/2023 a 4ª parcela, respectivamente. 

 
Art. 6º. Os débitos vencidos, a requerimento do contribuinte, poderão ser parcelados na 

forma do art. 203 da Lei Municipal n° 104/98, e seu regulamento. 

 

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 10 de junho de 2022. 

 

 

Fábio Miranda de Oliveira 

Prefeito de Seabra-BA 


