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LEI MUNICIPAL N° 2.330/2020, OE 27 DE MARCO DE 2020.
Reconhece a calamidade publtca municipal,
convalida os decretos inerentes, autoriza repasse
de valores financeiros, dispo sobre a prorroqacao
de vencimento de dividas de natureza tributaria e
nao tributaria do exercicio de 2020 e da outras
providencias.
EDIOMAR BREZOLIN, Prefeito Municipal d Paim Filho, Estado do
Rio Grande do Sul, no uso das atribuicoes que lhe sao concedidas pela
Leqislacao em vigor.
FACO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orqanica
Municipal, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - E reconhecido o estado de calamidade publica municipal
em razao da emerqencia de sauce pubtica de importancla internacional
decorrente do novo Coronavirus (COVID-19). bem como todas as medidas
dispostas nos Decretos bem como as medidas disciplinares por meio dos
Decretos Municipal de n? 2.705/2020, de 17 de rnarco de 2020, n° 2.708/2020,
de 20 de rnarco de 2020, de n° 2.709/2020, de 23 de rnarco de 2020 e de n?
2.710, de 23 de marco de 2020.

Art. 2° - 0 reconhecimento de que trata esta Lei e feito, tarnbem,
as
fins
do
disposto no art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio
para
de 2000, notadamente:
I - para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais
previstos na Lei Municipal que dispoe sobre as diretrizes para a elaboracao e a
execucao da Lei Orcamantaria de 2020;
II - para efeitos da limitac;ao de empenho e movimentacao
financeira, de que trata o art. 9° da Lei Complementar n° 101/2000.
Art. 3° - Fica autorizada a prorroqacao dos vencimentos de
dfvidas vincendas de natureza tributaria e nao tributaria do exercicio de 2020.
§ 1° - As novas datas de pagamento serao ftxadas em calendario
do Poder Executive a ser publicado por meio de Decreto.

§ "J!l - 0 disposto no caput desse artigo nao se aplica a dlvidas
inscritas
ou nao em Divida Ativa Tributaria e/ou Nao Tributarias.
vencidas,
§ 3° - 0 pagamento das dividas na forma do caput e § 1° desse

artigo nao exige a aplicacao de consectarios legais como atualizacao
monetaria, juros e multa mora.
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Art. 4° - Fica autorizada a prorroqacao dos prazos para
cumprimento de obriqacoes perante o Munic[pio, assumidas por produtores
rurais e empreendimentos privados, no ambito de programas de
desenvolvimento econornico, pelo prazo de duracao da calamidade publica
reconhecida por esta Lei.
Paragrafo Unico - Fica delegado ao Poder Executive a definic;ao
de novas prazos, bem como a formallzacao dos respectivos aditamentos
contratuais.
Art. 5° - Fica o Municipio autorizado a efetuar repasse mensal, de
valores financeiros ao Hospital Beneficente Sao Joao, inscrito no CNPJ sob n°
95.324.638/0001-94, com sede a Av. Salzano da Cunha, n° 9, na cidade de
Sananduva, no valor de R$ 23.153,81 (vinte e tres mil, cento e cinqUenta e tres
reais e oitenta e um centavos). mensais, a serem repassados em ate tres
meses, como aporte financeiro do Municipio para rnanutencao de equipe
especializada para atendimento das demandas ao Coronavirus (COVID-19).
Paragrafo Unico - Cabera ao Hospital Beneficente Sao Joao a
apresentacao da respectiva prestacao de contas dos valores repassados, no
prazo de ate 90 (noventa) dias ap6s realizacao das despesas.

Art. 6° - Para atendimento das demandas orcamentarias da
Lei,
fica autorizada abertura de creditos adicionais, a serem abertos
presente
por Decreto e com utilizacao de transposicao de dotacoes orcarnentarias,
Art. 7° - As dispostcoes da presente lei ficam inclusas no PPA e
LDO vigentes.
Art. 8° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAIM FILHO/RS, 27 DE MAR<;O DE 2020.
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