ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
DECRETO N° 14091 - DE 08 DE SETEMBRO DE 2020.
PRORROGA E PARCELA O PAGAMENTO DE TAXA DE USO DA CAPELA
MORTUÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 96, da Lei Orgânica do
Município; e
CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da
Saúde em 11 de março de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020,
que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Município de Rio Negrinho decretou Estado de
Emergência através do Decreto Municipal n.º 13.905, de 18 de maço de 2020 e
posteriormente decretou Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Municipal n.º
13.967, 18 de maio de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que os velórios na cidade de Rio Negrinho, quais os
casos não são suspeitos de COVID19 estão ocorrendo com duração de no máximo de 06
(seis) horas e limitado o acesso de 10 (dez) pessoas, nos termos da orientação da
Comissão Técnica da Coronavírus e conforme determinado por meio de Decreto
Municipal, devido ao combate e enfrentamento a pandemia coronavírus:
DECRETA
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de pagamento da taxa de uso da
dependência de capela mortuária no Município de Rio Negrinho, enquanto perdurar a
pandemia coronavírus e/ou as restrições de velórios determinadas por meio de Decreto
Municipal.
Parágrafo único. O vencimento original fica prorrogado pelo período de até
90 (noventa) dias.
Art. 2º - O contribuinte também poderá optar pelo parcelamento da taxa em
até 03 (três) vezes, com vencimento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 3º - Para alteração da data de vencimento ou parcelamento deverá o
contribuinte protocolar requerimento junto a Secretaria Municipal de Finanças – Setor de
Tributação.
Art. 4º - Este Decreto tem validade a partir da data de sua publicação, com
efeitos a partir do 1º de setembro de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 08 de setembro de 2020.
JULIO CESAR RONCONI
Prefeito Municipal
WILSON LUIZ VEIS
Secretário de Administração e
Recursos Humanos
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