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DECRETO N 1.310, DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

 

 
Determina a prorrogação dos prazos para 
pagamento de IPTU e taxa alvará de 
localização e funcionamento do comércio, 
profissionais autônomos e indústria, como 
medida compensatória as ações de 
isolamento social e enfrentamento do 
COVID19 para o exercício/ano 2020. 

 
 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA, no uso das atribuições que 
lhe confere os incisos I e XXVI do art. 62 da Lei Orgânica do Município, considerando os 
decretos municipais emergenciais de enfrentamento da pandemia mundial do vírus 
COVID19 “coronavirus”, considerando a necessidade de paralisação do comercio local com 
medidas de isolamento social, considerando a necessidade de apoiar a economia do 
Município que sofre drástica queda de faturamento, considerando queda da renda mensal 
familiar da grande maioria dos munícipes em razão da situação emergencial, 

 
DECRETA 

 
Art. 1.º Fica estendido o desconto para pagamento em parcela única do Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU) para o dia 13 de julho de 2020, ficando o departamento 
de tributação autorizado a reemitir os carnês de cobrança. 
 

Art. 2º O prazo de inicio do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano 
(IPTU), fica prorrogado para o dia 13 de julho de 2020, podendo ser pago em cota única 
com desconto ou, no valor integral, em seis parcelas; 13 de julho, 13 de agosto, 14 de 
setembro, 13 de outubro, 13 de novembro e 14 dezembro respectivamente no ano de 
2020, ficando o departamento de tributação autorizado a reemitir os carnês de cobrança. 
 

Art. 3º O prazo de pagamento da taxa de alvará de localização e funcionamento 
de estabelecimento comercial, industrial ou de profissional autônomo passa a ter 
vencimento no dia 13 de outubro de 2020, sendo que, todos os alvarás desta natureza 
ficam automaticamente prorrogados com vigência até a mesma data podendo ser 
reemitidos no site da Prefeitura de Quitandinha ou solicitados via e mail. 
 

Art. 4º Os requerimentos de encaminhamento de boletos de IPTU e taxas para 
pagamento além de alvarás, poderão ser realizados pelo contribuinte ou seu 
representante através do telefone 41 3623-1231, e mail tributacao@quitandinha.pr.gov.br, 
sendo encaminhados os boletos por e mail neste período, estando ainda disponíveis no 
site da Prefeitura de Quitandinha.  
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Art. 5º A prorrogação dos vencimentos de IPTU e taxas de alvará do comercio, 

indústria e profissionais autônomos, será realizada de ofício (independentemente de 
solicitação) pelo departamento de tributação, para todos os contribuintes, passando a 
vigorar os prazos de vencimentos que constam neste decreto. 

 
Art. 6º Os pagamentos de taxas e tributos já realizados até a data da publicação 

deste decreto não sofrerão qualquer alteração podendo, contudo, mediante solicitação do 
contribuinte, haver a prorrogação dos prazos de pagamentos do saldo devedor. 

 
Art. 7º Este decreto entra em vigência na data de sua publicação, surtindo efeitos 

a partir do dia 30 de março até o dia 31 de dezembro de 2020. 
 
 

Quitandinha, 30 de março de 2020. 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
Prefeita 


