
Secretaria Municipal de Finangas
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

EDITAL DE NOTIFICAQAO DE LANgAMENTO DE IPTU 2022

Com base no artigo 123 do Codigo Tributario Municipal (Lei Complementar n° 008/05), ficam 
NOTIFICADOS, de forma global os proprietarios, titulares do dominio util, ou possuidores a 
qualquer titulo, de IMOVEIS localizados na zona urbana ou de expansao urbana deste Municipio, 
que no dia 01 de Janeiro de 2022 ocorreu o FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A 
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU).

NOTIFICA, que o IPTU tern como BASE DE CALCULO O VALOR VENAL do bem imovel 
apurado com base nos valores fixados pela PLANTA DE VALORES IMOBILIARIOS.

NOTIFICA tambem, que qualquer reclamagao contra o lanqamento do IPTU, podera ser feita 
prazo de 30 (trinta) dias, corridos, contados a partir do 1° (primeiro) dia util da data da publicagao 
do edital. Na eventualidade de nao ocorrer o pagamento espontaneo do debito tributario, todos os 
valores serao lanpados em Divida Ativa e submetido para cobranga juridica, atraves da competente 
Agao de Execugao Fiscal, onde serao exigidos multa, juros, corregao monetaria e todos os demais 
encargos originados pela demanda, com a possibilidade, inclusive, de arresto, penhora e leilao de 
bens, visto que o bem comum e as disposigoes fixadas no Art. 11 da LRF exige que tributes sejam 
rigorosamente arrecadados, sob pena de responsabilidade do agente responsavel pela omissao.

NOTIFICA ainda, que o Documento de Arrecadagao (DATM) para o pagamento do imposto (IPTU), 
estara disponivel a partir do dia 05/01/2022, acesso digital, atraves do portal 
www.floriano.pi.qov.br/servicos/IPTU e retirada presencial na Central do Contribuinte, localizada 
na Rua Fernando Drumond, n° 897 - Centro, Floriano-Piaui.
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NOTIFICA finalmente, que o IPTU podera ser pago em cota unica, com desconto de 15% (quinze 
por cento) ate 10/03/2022 ou em ate 3 (tres) parcelas, com vencimento em 10/03/2022, 08/04/2022 
e 10/05/2022 e deverao ser pagos nas seguintes instituigoes: BANCO DO BRASIL; CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL e CASAS LOTERICAS.
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