
GABINETE DA PREFEITA

= DECRETO Nº 5.264, DE 30 DE MARÇO DE 2021.=

“Prorroga os prazos do calendário do IPTU e Taxas de Limpeza Pública e de Coleta 
de Lixo para o exercício de 2021.”

CONSIDERANDO a situação de emergência na saúde pública do Município de 
Paracambi  e a adoção de medidas enfrentamento da propagação decorrente do 
novo CORONAVÍRUS (COVID-19);

CONSIDERANDO a recém editada Lei Estadual nº 9.224, de 24 de março de 2021, 
bem como o Decreto Estadual nº 47.540, de 24 de março de 2021, que instituiu 
feriados excepcionais e medidas de enfrentamento da propagação da covid-19;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas excepcionais, com a 
suspensão de atendimento ao público em diversas repartições municipais, dentre 
elas os Setores de Arrecadação e IPTU;

CONSIDERANDO que a maioria dos contribuintes que procuram a referida 
serventia são idosos (grupo de risco) que possuem dificuldades de emitir boletos 
pela internet; 

A Prefeita Municipal de Paracambi, no uso de suas atribuições legais, consoante o 
disposto nos artigos 22, 115 e 240 do Código Tributário Municipal,

=DECRETA=

Art. 1º - Fica prorrogado até 30/04/2021 o prazo para emissão das guias pela 
internet para pagamento do IPTU e taxas correlatas em quota única com desconto 
de 15%, bem como o prazo para impugnar o lançamento dos referidos tributos.

Art. 2º - Determino a imediata adoção de medidas para adequação do Sistema de 
Arrecadação Municipal para contemplar os novos prazos, disponibilizando-se a 
emissão de guias de maneira eletrônica no portal virtual da Prefeitura Municipal de 
Paracambi. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.
  

Gabinete da Prefeita, 30 de março de 2021.
 

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2021

PROCESSO: 4216/2020

OBJETO: Objeto: Edital de Chamada Pública para SELEÇÃO de empresas 
especializadas em eficiência energética para desenvolver projeto para o Municipio 
de PARACAMBI, com o objetivo de concorrer, em todas as suas etapas, à Programa 
de Eficiência Energética – PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL, no cumprimento da lei 13.280/16.

TIPO: Chamada Pública

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido gratuitamente, na 
sede da Prefeitura Municipal de Paracambi – Setor CPL,  no Portal da Prefeitura de 
Paracambi ou por e-mail: cplpmparacambi@gmail.com.
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Ano IAno II

DATA, HORA E LOCAL PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os documentos de 
inscrição e credenciamento constantes no edital deverão ser entregues e 
protocolados presencialmente até as 15 horas do dia 26 de abril de 2021 no Depto. 
CPL – Paracambi – RJ - Rua Juiz Emilio Carmo, 50 - Centro- presentação do 
carimbo CNPJ. Informações pelo Tel. (021) 2683-9100 no horário de 10h às12h e 
14h às 16h  - Portal Sítio Eletronico - email cplpmpparacambi@gmail.com,.

DATA, HORA E LOCAL PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 26/04/2021 às 15h – 
setor CPL na Prefeitura de Paracambi .

RESULTADOS – DIVULGAÇÃO DA PONTUAÇÃO: A pontuação e o resultado serão 
publicados, através de ata, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Paracambi.

Paracambi, 30 de março de 2021
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