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DECRETO N° 7.437, de 30 de junho de 2020. 

Dispõe sobre nova prorrogação de prazo de 
pagamento da Taxa de Fiscalização de 
Localização, Instalação e Funcionamento, e 
do Imposto sobre Serviços (ISS), constante 
nos Decreto no 7.173/2020 e no 7.181/2020, 
prorrogado pelo Decreto no 7.276/2020. 

O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espirito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo  art.  61, inciso VI 
da Lei Orgânica Municipal, e; 

Considerando a solicitação constante no Processo 
Administrativo n° 2.204, de • 29/06/2020, protocolado pela Secretaria 
Municipal da Fazenda (Semfa); 

Considerando que o Decreto no 7.173/2020, alterado 
pelo Decreto no 7.181/2020 e posteriormente pelo Decreto no 7.276/2020 
estabelece, entre outros, prazo para pagamento, sem juros e multas, das 
Taxas de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, além 
do Imposto sobre Serviços (ISS) de autônomo, referente ao exercício de 
2020; 

Considerando a Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da 
emergência da saúde pública provocada pelo coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Estadual no 4593-R, de 13 de 
março de 2020, que decreta o estado de emergência em saúde pública no 
Estado do Espirito Santo, e estabelece medidas sanitárias e 
administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos decorrentes do coronavírus (COVID-19); 

Considerando o que consta do Decreto no 7.268, de 
17/03/2020, que dispõe sobre a situação de emergência de saúde pública 
no Município de João Neiva, decorrente da pandemia do coronavirus 
(COVID-19), e sobre as medidas para contenção e enfrentamento do 
mesmo; 

Considerando que o Poder Público deve observar a dinâmica 
e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse 
público, bem como as peculiaridades locais; 
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DECRETA:  

Art.  10. Fica novamente prorrogado o prazo para 
pagamento, sem juros e multas, da Taxa de Fiscalização de Localização, 
Instalação e Funcionamento, conforme cronograma abaixo: 

Cota única: 20/10/2020  
la  parcela: 20/10/2020 
2a parcela: 20/11/2020 
3a parcela: 21/12/2020  

Art.  2°. Fica ainda, prorrogado o prazo para pagamento, 
sem juros e multas, do Imposto sobre Serviços (ISS), referente ao 
exercício de 2020, para 20/11/2020.  

Art.  30. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 30 de 
junho de 2020. 

Otávio Abreu Xavier 
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado, em 30 de junho de 2020. 

Carla  Carrara  Nascimentb 
Chefe de Gabinete 
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