D E C R E T O Nº 3.184/2020
LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela
Lei Orgânica do Município e pelo art. 7º do Decreto Federal
nº 7.257, de 04/08/2010,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo
196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID 19,
publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde, em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial
de Saúde, no dia 11/03/2020, como pandemia do
Coronavírus – COVID 19;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 03/02/2020,
do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID 19;
CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, do Governo Federal, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus –
COVID 19 responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas
prevenção e contenção da propagação dos efeitos
Coronavirus – COVID 19 em resposta à emergência
saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal
13.979/2020;
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CONSIDERANDO o Decreto n° 4.298, de 19 de março de
2020, do Governo do Estado do Paraná, que declara
situação de emergência em todo o território paranaense,
nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas
virais, para fins de prevenção e enfrentamento ao
Coronavírus – COVID 19;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de
março de 2020, do Congresso Nacional, que reconhece, para
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos
termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março
de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.319, de 23 de março de
2020, do Governo do Estado do Paraná, que Declara o
estado de calamidade pública, como medida para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus –
COVID 19;
CONSIDERANDO que a pandemia no momento assola a
incerteza financeira a nível mundial, sentida de forma
notória a nível municipal devido a necessária paralisação do
comércio local;
CONSIDERANDO a paralisação de atividades consideradas
não essenciais, dentre elas o atendimento ao público junto
ao Prédio da Prefeitura Municipal no intuito de evitar
aglomerações, como medida de enfrentamento ao COVID19;
CONSIDERANDO que em razão da paralisação no
atendimento o contribuinte não consegue emitir o boleto de
cobrança da Dívida Fiscal Executada;
CONSIDERANDO que o Poder Judiciário do Paraná
suspendeu todos os prazos judiciais em razão da pandemia
COVID-19.
DECRETA
Art. 1º - Ficam suspensos até posterior deliberação, a
cobrança judicial das Execuções Fiscais já em tramite, além dos seguintes procedimentos:
I - inscrição em dívida ativa de débitos municipais;
II - ajuizamento de execução fiscal;
III - cobrança administrativa e responsabilização de contribuintes por dívidas de origem
tributária e não tributária.
Parágrafo Único - Excetuam-se da suspensão acima, os
créditos que estejam na iminência de decadência ou prescrição.
Art. 2º - Ficam suspensos até posterior deliberação, a
fluência dos prazos para interposição de recursos em processos administrativos municipais.
publicação.

Paraná, em 06 de abril de 2020.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
Publique-se. Registre-se e Divulgue-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do
Lino Martins
Prefeito Municipal

