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DECRETO Nº 257 de 26 de junho de 2020
SÚMULA: Prorroga o prazo para
apresentação de requerimentos de que
dispõe o §7º, do art. 299, da Lei
Complementar nº 08/2013, e dá outras
providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, que o §2º, do art. 299 da LC nº 08/2013 prevê que o prazo para o
requerimento de isenção dos aposentados/pensionistas é até o vencimento da
primeira parcela do IPTU. Contudo, nesse ano de 2020 várias intercorrências
prejudicaram sobremaneira tais requerentes, sendo que muitos não conseguiram
realizar seus pedidos de isenção em tempo hábil.
CONSIDERANDO, que por conta da excepcionalidade do vigente ano, pois a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a
contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia;
CONSIDERANDO, que o paço municipal teve período de 15 (quinze) dias de
suspensão no atendimento presencial (Decreto nº110/2020), posteriormente passou a
atender com expediente reduzido (Decreto nº 129/2020 e 253/2020), muitos idosos
beneficiários com a isenção do IPTU não tiveram condições de formular seus
requerimento antes do vencimento;
CONSIDERANDO, que os carnês de IPTUs começaram a serem entregues (a partir
de 28.04.2020) em prazo bem próximo ao vencimento (11.05.2020), embora os carnês
já estavam liberados para impressão no site da prefeitura, sabe-se que muitos idosos
não possuem acesso à internet, e aguardaram a entrega física do carnê que se deu
após a data de 28.04.2020;
CONSIDERANDO a possibilidade de prorrogação do prazo mediante decreto,
fundamentando no interesse público da administração, nos termos do Código
Tributário Municipal, Lei Complementar nº 08/2013, artigo 299, §7º;
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo para apresentação de requerimento administrativo de
isenção de IPTU do exercício de 2020 a que alude o artigo 299, podendo serem
protocolados até a data de 31.07.2020.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.
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