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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ 09.070.400/0001-48 

 
DECRETO Nº 01/2023 
 

DISPÕE SOBRE AS DATAS DE VENCIMENTO DO 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU PARA 
O EXERCÍCIO DE 2023. 

 
A PREFEITA DA CIDADE DE BORBOREMA, no uso de suas atribuições legais, e  
 
CONSIDERANDO, o disposto Lei Orgânica do Município de Borborema, que autoriza a edição de 
Decretos por parte do Chefe do poder Executivo Municipal; 
 
CONSIDERANDO, que não se exige previsão legal para determinação da data do vencimento 
dos impostos, sendo exigível por lei somente o momento em que surge a obrigação, mas não a 
data do seu pagamento; 
 
CONSIDERANDO, que o artigo 241, parágrafo único, do Código Tributário Municipal, estabelece 
que deverá ser concedido desconto de 30% (trinta por cento) para pagamento na primeira data 
de vencimento e 20% (vinte por cento) para pagamento na segunda data de vencimento; 
 
CONSIDERANDO, a previsão do art. 11 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) que determina que constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação; 
 
CONSIDERANDO, que o art. 236, §2º, autoriza a prorrogação do pagamento do Imposto Predial 
e Territorial Urbano por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica estabelecido o dia 10/03/2023 como data de primeiro vencimento para 
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício 2023, garantindo a todos os 
contribuintes que efetuarem o pagamento até essa data o desconto de 30% (trinta por cento) 
do valor do imposto, nos termos do artigo 241, parágrafo único, do Código Tributário 
Municipal. 

 
Art. 2º - Fica estabelecido o dia 10/04/2023 como a data do segundo vencimento 

para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício 2023, garantindo a todos os 
contribuintes que efetuarem o pagamento até essa data o desconto de 20% (vinte por cento) 
do valor do imposto, nos termos do artigo 241, parágrafo único, do Código Tributário 
Municipal. 
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Art. 3º - Passadas as datas com pagamento com desconto, o contribuinte deverá 

efetuar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício 2023, em cota única e 
sem os descontos, até o dia 10 de maio de 2023, por meio do Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM. 

 
Art. 4º - O pagamento deverá ser efetuado através de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM, que será fornecido no Setor de Arrecadação, Fiscalização e Tributação da 
Prefeitura Municipal de Borborema ou poderá ser retirado no sítio eletrônico 
www.borborema.pb.gov.br ou ainda poderá ser entregue no endereço de cobrança do imóvel 
do sujeito passivo. 

 
Parágrafo único - O não recebimento do Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM no endereço do contribuinte não justifica a falta de pagamento, tendo em vista a 
existência de outros meios legítimos de acesso ao referido documento. 

 
Art. 5º - O recolhimento do tributo após 10/05/2023, ensejará aplicação de multa, 

juros moratórios e atualização monetária, nos termos do Código Tributário do Município de 
Borborema. 

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

 
                Registre-se 
                Publique-se. 

Borborema, 17 de janeiro de 2023. 
 

 
 
 
 
 

GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO 
Prefeita Constitucional 
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