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DECRETO Nº 009/2020 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE 

DIFERIMENTO TRIBUTÁRIO PARA A REDUÇÃO DOS 

IMPACTOS SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA DO 

MUNICÍPIO CAUSADOS PELAS AÇÕES DE 

CONTENÇÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO 

COVID-19. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHAÚMA, MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições legais, asseguradas pelo Art. 69, incisos III e VI, da Lei Orgânica do 

Município e,  

 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 08, de 23 de março de 2020, declarou 

situação anormal, caracterizada como Situação de Calamidade Pública, no Município de 

Inhaúma/MG em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção 

viral, bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a determinação do Comitê Extraordinário COVID-19 que editou a 

Deliberação de n° 17 de 22 de março de 2020, suspendendo o expediente do comércio em 

todos os municípios mineiros, e a consequente edição do Decreto Municipal de n° 08 de 

23 de março de 2020 que recepcionou as determinações editadas pelo Comitê, e; 

 

CONSIDERANDO os impactos sobre a atividade econômica do Município causados 

pelas medidas de contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19, e especificamente 

sobre as empresas alcançadas pelas disposições do Decreto Municipal nº 08, de 23 de 

março de 2020, que determina a suspensão temporária de atividades com potencial de 

aglomeração de pessoas; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º – A adoção de medidas excepcionais de auxílio aos contribuintes 

alcançados pelas disposições do Decreto nº 08/2020, de 23 de março de 2020, que 

determinou a suspensão temporária de atividades comerciais com potencial de 

aglomeração de pessoas para enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde 

Pública causada pelo agente Coronavírus – COVID-19. 

 

Art. 2º - Ficam prorrogados por 100 (cem) dias, contados da data de 

publicação deste decreto, os prazos para cumprimento das obrigações tributárias relativas 

ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, bem como eventuais 

obrigações acessórias decorrentes do respectivo tributo. 

 

Art. 3º – Também ficam prorrogadas as datas de vencimento das Taxas de 

Fiscalização de Localização e Funcionamento e do Serviço de Abastecimento de Água e 

Esgoto - SEMAE, todas com vencimento em 15 de abril de 2020 e 15 de maio de 2020, 

para o dia 15 de julho de 2020, podendo ser prorrogado novamente se a situação de 

calamidade perdurar. 

 

Parágrafo único - As taxas, de que trata o art. 2º, poderão ser pagas em até 

03 (três) parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira na mesma data diferida 

do tributo, prevista no art. 2º, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. 

 

Art. 4º – Ficam suspensos por 100 (cem) dias a partir da data de publicação 

deste decreto: 

 

I – a instauração de novos procedimentos de cobrança; 

 

II – o encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto; 
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III – a instauração de procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso. 

 

Art. 5º – O disposto nos arts. 2º a 4º aplicam-se exclusivamente aos tributos 

devidos pelas empresas que tiveram suspensos as atividades comerciais, por meio do 

Decreto nº 08, 23 de março de 2020. 

 

Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 23 de março de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 


