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DECRETO Nº 030/2020 

 
Dispõe sobre a suspensão temporária da 

cobrança de juros e multa para o 

pagamento de tributos municipais do 

município de Paraíso do Sul, em virtude 

das implicações da ocorrência da 

pandemia do novo Corona vírus (COVID-

19). 

 

  ARTUR ARNILDO LUDWIG, PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais, e 

  CONSIDERANDO o disposto no Código Tributário Municipal e em legislação 

específica acerca dos tributos municipais; 

  CONSIDERANDO a edição, pelo Poder Executivo Municipal, dos Decretos nº 

027 e 028/2020, em virtude da necessidade de adoção de medidas para fins de prevenção e 

enfrentamento à pandemia do novo Corona vírus (COVID-19), decretando Calamidade 

Pública, e suas respectivas implicações; 

  CONSIDERANDO que os tributos municipais referidos por este Decreto 

podem ser quitados em agências bancárias, casa lotérica e na Tesouraria da Prefeitura 

Municipal, que, em virtude da pandemia de COVID-19, sofreram alterações nos horários e 

forma de atendimento ao público, dificultando o pagamento; 

  CONSIDERANDO que a taxa do serviço de abastecimento de água é paga 

exclusivamente junto à casa lotérica no município de Paraíso do Sul que, em virtude das 

ações de prevenção e enfrentamento à pandemia referida, foi fechada por tempo 

indeterminado, impossibilitando o pagamento pelos contribuintes; 

   

DECRETA: 

 

  Art. 1º Fica suspensa a cobrança de juros e multa para o pagamento de 

tributos municipais, a saber: taxas e tarifas diversas constantes no Código Tributário 

Municipal e legislação específica, cujo vencimento ocorra no período de 24 de março de 

2020 (data de decretação de Calamidade Pública no Município de Paraíso do Sul, em 

virtude da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19)), até 30 de abril de 2020. 

 

   Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL, 
27 DE MARÇO DE 2020. 

 
 
 
 

ARTUR ARNILDO LUDWIG 
Prefeito Municipal 


