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Decreto no 017, de 03 de abril de 2020 

“Dispõe sobre a prorrogação do lançamento da Taxa de Fiscalização de 

Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos – TLF e dá 

outras providências”. 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com a Constituição Federal, o Art. 73, IV, da Lei Orgânica do Município em vigor, artigos 275, Inciso I e 280 

da Lei Complementar n.º 02, de 19 de setembro de 2017, 

     

CONSIDERANDO que no dia 13 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou “Estada de Pandemia” em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo “ oronav rus”; 

CONSIDERANDO que no dia 13 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde – MS, nos termos dos incisos I e II, do Parágrafo único, do 

Art. 87 da  F/88, publicou a portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, declarando “Emergência em Saúde 

Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo  oronav rus  2019-nCoV)”; 

CONSIDERANDO que o Estado da Para ba, através do decreto n. 40.122, de 13 de março de 2020, declarou “situação de Emergência no 

Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério 

da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo  oronav rus definida pela  rgani ação 

Mundial de Saúde”; 

CONSIDERANDO que na data de 18 de março de 2020, o Gestor Público Municipal publicou o Decreto n. 010/2020, que “Declara 

Situação de Emergência no Munic pio de  atolé do  ocha – P , ante o conte to de decretação de Emergência em Saúde 

Pública de  nteresse  acional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo 

 oronav rus definida pela  rgani ação Mundial de Saúde, bem como dispõe sobre as medidas para enfrentamento do 

COVID-19, e dá outras providências.”; 

CONSIDERANDO estes e outros aspectos de relevante interesse público, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O recolhimento da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimentos – TLF, e demais taxas 

que tenham como fato gerador o exercício do poder de fiscalização e que sejam lançadas ordinariamente de ofício e em cota 

única.  

Art. 2º - Fica prorrogado até o dia 15 de maio de 2020, a data limite para o recolhimento das taxas descritas no artigo 1º. 

 

Art. 3º - Fica autorizada a Secretária Municipal de Finanças a expedir normas complementares para a fiel execução do presente Decreto. 

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Catolé do Rocha – PB, 03 de Abril de 2020. 

 

 


