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DECRETO N° 7.880, de 29 de março de 2021. 

Estabelece medidas emergenciais provisórias nas 
atividades administrativas e tributárias do 
município de João Neiva/ES, decorrente dos 
impactos da pandemia do Coronavirus (COVID-19) 
e dá outras providências. 

0 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; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia 11 de março de 2020, como pandemia do coronavirus (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 coronavirus 
(COVID-19); 

Considerando a Portaria no 013-R, de 23 de janeiro de 2021, que 
dispôs sobre o estado de emergência em saúde pública e estabeleceu medidas 
sanitárias e administrativas para prevenção controle e contenção de riscos, 
danos e agravos decorrentes do surto do Novo Coronavirus (COVID-19); 

Considerando que o Decreto Municipal no 7.791/2021 estabelece, 
entre outros, prazo para pagamento, sem juros e multas, das Taxas de 
Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, além do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de autônomo, referente ao exercício de 
2021; 

Considerando 	as 	especificidades 	nos 	procedimentos 
administrativos e tributários que justificam a adoção de medidas especiais e 
extraordinárias no período da pandemia do Coronavirus (COVID - 19) e o 
disposto na legislação municipal; 

DECRETA:  

Art.  10. Ficam estabelecidas medidas provisórias emergenciais 
nas atividades administrativas e tributárias de todos os órgãos do Município, de 
modo a reduzir o impacto econômico e financeiro causado aos contribuintes pelo 
agravamento da pandemia do Coronavirus (COVID-19).  

Art.  2°. Fica prorrogado o prazo para pagamento, sem juros e 
multas, da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, 
conforme cronograma abaixo: 

Cota única: 30/06/2021  
la  parcela: 30/06/2021 
28  parcela: 30/07/2021 
3a parcela: 30/08/2021 
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Art.  30. Fica ainda, prorrogado o prazo para pagamento, sem 
juros e multas, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de 
autônomo, referente ao exercício de 2021, para 30/06/2021.  

Art.  4°. Ficam suspensas por 90 (noventa) dias as seguintes 
medidas de cobrança administrativa e judicial: 

I - Remessa ao Cartório contendo Certidões de Divida Ativa - CDA, 
para protesto; 

II - Ajuizamento de execuções fiscais de créditos tributários 
constantes em Certidão de Divida Ativa;  

III  - Emissão de notificação de cobrança para pagamento de 
tributos; 

IV - Cancelamento de parcelamentos de créditos tributários 
homologados através de Termo de Parcelamento e Confissão de Divida, devido 
inadimplência de parcelas, para novo parcelamento; e 

V - Inicio de procedimentos para exclusão de contribuintes do 
regime especial unificado de recolhimento de tributos e contribuições - Simples 
Nacional. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os casos 
de ocorrência de decadência ou prescrição do crédito tributário, tendo em vista o 
disposto no inciso V do  art.  156 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.  

Art.  5°. Ficam prorrogados por 90 (noventa) dias as datas de 
validade das Certidões Negativas de Débitos, vencidas, que tenham sido emitidas 
no período de 01/01/2021 até a data de publicação do presente decreto.  

Art.  60. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a 
efetuar os procedimentos necessários para o cumprimento das regras provisórias 
constantes neste Decreto.  

Art.  7°. 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 29 de março de 
2021.  

Paul 	De Nardi 
Pref 	cipal  

Registrado e publicado, em 29 de março de 2021. 

461-401/ / 60-1-W-Ze 
Renan Rossoni Pattuzzo 
Chefe de Gabinete - Interino 
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