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D E C R E T O  

Nº 7822 /2020 

 

“Dispõe sobre a prorrogação do ISS dos meses de julho até 

dezembro do exercício de 2020.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei,   

CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID – 19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, 

referente às medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus), de acordo com o Decreto 

Estadual nº 64.967 de 08 de maio de 2020, que estende a quarentena até 31 de maio de 2020, 

CONSIDERANDO que o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), conforme o art. 

155, II, da Constituição Federal é um imposto municipal, ou seja, somente os municípios têm competência para 

instituí-lo (Art.156, III, da Constituição Federal). 

CONSIDERANDO que o ISS fixo tem como fato gerador a prestação de serviços por pessoa 

jurídica ou profissional autônomo desde que esteja elencado na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 219/2017, de 28 de setembro de 2017 e Código 

Tributário Municipal 1317/1998, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e dá 

outras providências. 

 

D E C R E T A: 

 

Artigo 1° - O Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) – fixo, cujo vencimento se 

daria entre os meses de julho e se estenderia até dezembro do corrente ano, passam a ser prorrogados, nos 

seguintes termos: 

I – O pagamento em cota única, com 20 % (vinte por cento) de desconto, para os 

pagamentos efetuados até 30 de julho de 2020. 

II – O pagamento parcelado, com 10 % (dez por cento) de desconto, ocorrerá da seguinte forma:   

Parcela  01 – com desconto de 10 % (dez por cento) de desconto para pagamentos efetuados 

até 15 de dezembro de 2020; 

Parcela  02 – com desconto de 10 % (dez por cento) de desconto para pagamentos efetuados 

até 15 de dezembro de 2020; 
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Parcela  03 – com desconto de 10 % (dez por cento) de desconto para pagamentos efetuados 

até 15 de dezembro de 2020; 

Parcela  04 – com desconto de 10 % (dez por cento) de desconto para pagamentos efetuados 

até 15 de dezembro de 2020; 

Parcela  05 – com desconto de 10 % (dez por cento) de desconto para pagamentos efetuados 

até 15 de dezembro de 2020; 

Parcela  06 – com desconto de 10 % (dez por cento) de desconto para pagamentos efetuados 

até 15 de dezembro de 2020. 

 

Artigo 2º- A taxa de fiscalização, cujo vencimento se daria entre os meses de julho e se 

estenderia até outubro do corrente ano, passam a ser prorrogados, nos seguintes termos: 

 

I – O pagamento em cota única deverá ser efetuado até 15 de dezembro de 2020. 

II - O pagamento parcelado ocorrerá da seguinte forma:   

 

Parcela 01 – com vencimento em até 15 de dezembro de 2020; 

Parcela 02 – com vencimento em até 15 de dezembro de 2020; 

Parcela 03 – com vencimento em até 15 de dezembro de 2020; 

Parcela 04 – com vencimento em até 15 de dezembro de 2020. 

 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                                               São Sebastião, 28 de maio de 2020. 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


