
• O dia está começando com chuvas entre as regiões oes-
te, centro-oeste e noroeste do estado. Nas demais regiões, 
há uma variação da nebulosidade com chuvas fracas/
chuviscos isolados. Temperaturas variando entre 23 ºC no 
oeste e 16 ºC no sul da RMC e sul do estado.
Mín:  17°C em Curitiba
Máx: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
03/03/21............................... R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/03/21.................................R$ 74,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
03/03/21................................. R$ 77,00

Fonte: Deral/Seab

Com adiamento do IPVA, Governo lança pacote de 
medidas para cidadãos e empresas

 Frente ao acirra-
mento da pandemia da 
Covid-19 e de suas con-
sequências econômicas, 
o Governo do Estado pre-
para, a exemplo do que 
já fez em 2020, mais um 
pacote de medidas para 
ajudar empresas e cida-
dãos a enfrentar a crise. 
Duas delas já estão em 
vigor e as próximas serão 
oficializadas ainda nesta 
semana.
 Nesta terça-feira 
(02) foi publicado o De-
creto 6.999/2021, que 
suspende até o dia 31 
de março o ajuizamento 
de execuções fiscais e a 
apresentação de protesto 
de certidões de dívida ati-
va do Estado. Além disso, 
a Secretaria de Estado 
da Fazenda adiou em um 

mês os prazos de paga-
mento das parcelas ven-
cidas do IPVA 2021 (ter-
ceira, quarta e quinta).
 Também será 
publicado nos próximos 
dias o adiamento do pa-
gamento do ICMS devido 
por pequenas empresas 
optantes do Simples Na-
cional e o parcelamen-
to do ICMS devido por 
Substituição Tributária.
 “ E n f r e n t a m o s 
novamente um momento 
delicado e tivemos que 
frear o avanço do corona-
vírus. Na sexta anuncia-
mos medidas mais duras 
para conter a contamina-
ção da Covid-19, mas, do 
outro lado, nos debruça-
mos em soluções para 
atender o setor produtivo 
e a população. Por isso 

pedimos à Secretaria 
da Fazenda e à Recei-
ta Estadual um esforço 
conjunto para minorar os 
prejuízos econômicos à 
sociedade”, disse o go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior.

SUSPENSÃO
 Dívidas Ativas 
são as dívidas consolida-
das com o Estado decor-
rentes do não pagamento 
de tributos e multas esta-
duais, e sua cobrança ju-
dicial é regulada pela Lei 
6.830, de 22 de setembro 
de 1980, conhecida como 
Lei de Execução Fiscal.
 Ao constatar a 
inadimplência do contri-
buinte, o Executivo acio-
na o Poder Judiciário para 
requerer de contribuintes 
os créditos que lhe são 

devidos. Caso o débito 
não seja pago, o inadim-
plente pode até ter seu 
patrimônio penhorado. Já 
o protesto é um ato formal 
extrajudicial para auxiliar 
na recuperação de crédi-
tos da Dívida Ativa.
 “Com o neces-
sário fechamento de ati-
vidades não essenciais, 
determinado por orien-
tação da Secretaria de 
Saúde do Estado, muitas 
empresas devem regis-
trar queda no faturamento 
nos próximos dias, e essa 
medida representa uma 
preocupação a menos 
para empresários e em-
preendedores”, destacou 
o secretário da Fazenda, 
Renê Garcia Junior.

IPVA 
 Tendo em vista 

as dificuldades causa-
das pela continuidade da 
pandemia, a Secretaria 
da Fazenda autorizou em 
2021 o pagamento do Im-
posto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) em até cinco par-
celas mensais, a partir de 
janeiro. Até então, o par-
celamento máximo era 
de três meses.
 Agora, com a 
nova paralisação das 
atividades econômicas e 
por determinação do go-
vernador Ratinho Junior, 
as três parcelas restantes 
terão seus prazos adia-
dos em um mês. Assim, 
a 3ª parcela, que deveria 
ser paga em março, terá 
seu prazo postergado 
para abril, e assim suces-
sivamente até a 5ª e últi-

ma parcela, em junho.
 As novas datas 
de pagamento serão di-
vulgadas em breve pela 
Secretaria da Fazenda.

ICMS
 A Receita Esta-
dual também encaminha-
rá decretos ao governa-
dor alterando prazos de 
pagamento do Imposto 
sobre Operações Re-
lativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços 
de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal e de 
Comunicação. Um deles 
prorrogará por um mês 
o prazo para pagamento 
da parcela estadual do 
ICMS devido por estabe-
lecimentos optantes do 
Simples Nacional. A me-
dida pode beneficiar cer-

ca de 226 mil empresas 
ativas.
 Também será 
prorrogado o prazo de 
pagamento da antecipa-
ção do imposto devido 
no momento da entrada 
no território paranaense 
de bens ou mercadorias 
oriundos de outro estado 
e destinados à comercia-
lização ou à industrializa-
ção.
 Por fim, será pro-
porcionado aos contri-
buintes o parcelamento 
do ICMS devido a título 
de substituição tributária 
(GIA-ST) em até seis par-
celas mensais.
 Os decretos rela-
tivos às alterações de pra-
zos do ICMS serão publi-
cados nos próximos dias.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br
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