
DECRETO N  º. 8.825,   DE 30 DE MARÇO DE 2020.  

Súmula:  Dispõe  sobre  a  prorrogação  dos  prazos  para
pagamento  de  tributos  no  Município  de  Andirá  em
decorrência  da  declaração  de  situação  de  emergência,
conforme Decreto Municipal nº 8.815 de 18 de março de
2020..

A  Prefeita  Municipal  de  Andirá,  Estado  do  Paraná,  IONE

ELISABETH ALVES ABIB, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO o  texto  do  art.  84,  inc.  IV,  c/c  art.  29  da

Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê o instrumento de Decreto

do Chefe do Poder Executivo com poder regulamentador;

CONSIDERANDO o  disposto  no  art.  62,  inc.  VI,  da  Lei

Orgânica do Município de Andirá-PR, que atribui privativamente à Prefeita Municipal

a expedição de Decreto;

CONSIDERANDO  a  pandemia  declarada  pela  OMS  –

Organização Mundial da Saúde em razão da grande expansão do vírus COVID-19

(Coronavírus) a nível mundial;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 13.979, de 06 de

fevereiro de 2020, que diz respeito às medidas para enfrentamento da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID–

19), sobretudo o seu artigo 3º, §7º, a possibilitar condutas aos gestores locais de

saúde;

CONSIDERANDO  a  decretação  de  Situação  de  Emergência

em Saúde Pública no Município de Andirá, conforme Decreto Municipal nº 8.815, de

18 de março de 2020;



CONSIDERANDO  a  necessidade  de  contribuição  das

atividades  administrativas  do  próprio  município  para  auxiliar  na  contenção  da

propagação do COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º  Com o fim de evitar aglomerações em lotéricas e nas

redes bancárias, contribuindo para a diminuição do risco de contágio pelo COVID-

19,  ficam  prorrogados  por  90  (noventa)  dias  os  vencimentos  das  obrigações

tributárias  principais  (tributos)  e  acessórias,  cujos  prazos  finais  estiverem

compreendidos entre 18 de março e 31 de maio de 2020.

Parágrafo Único. Incluem-se na prorrogação que se refere o

caput  deste  artigo  os  parcelamentos  realizados  perante  o  Departamento  de

Cadastro e Tributação.

Art.  2º  A  prorrogação  dos  prazos  de  vencimentos  não  se

confunde com a suspensão do crédito tributário, conforme dispõe o art. 97, inc. VI,

do Código Tributário Nacional.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a partir de 18 de março de 2020.

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá,

Estado do Paraná, em 30 de março de 2020, 77º da Emancipação Política. 

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal


