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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
Gabinete do Prefeito 

 

DECRETO Nº 43 

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DO 

VENCIMENTO DAS PARCELAS DO 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA (ISS) FIXO DO ANO 2020, COM 

INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS OU 

INSEÇÃO DE MULTA E JUROS PARA 

PAGAMENTO A VISTA, EM DECORRÊNCIA 

DA PANDEMIA RELACIONADA AO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, ESTADO DO CEARÁ, JOSÉ ILÁRIO 

GONÇALVES MARQUES, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica, 

maximamente a norma entabulada no art. 69, IV, e ainda, 

CONSIDERANDO a necessidade de medidas econômicas visando ajudar os 

empreendedores e ao mesmo tempo recompor as receitas públicas do Município, em 

decorrência das condições de crise geradas pela pandemia; 

CONSIDERANDO que é fato notório que a pandemia do COVID-19 acarretou uma crise 

econômica de amplitude nacional, que afeta consideravelmente todo o País; 

CONSIDERANDO que as medidas adotadas a fim de promover a austeridade fiscal e a 

contenção das despesas não surtiram, ainda, os efeitos necessários ao saneamento das contas 

públicas; 

CONSIDERANDO por fim, que tais medidas visam dar um alento aos contribuintes nesse 

momento de grave crise além de possibilitar a municipalidade melhorar seu fluxo de caixa de 

forma a focar esforços no atendimento de medidas na área mais afetadas pela crise do novo 

coronavírus – COVID-19; 

DECRETA  

Art. 1º -  A municipalidade fica autorizada a prorrogar o vencimento de ISSQN (Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza), excluídos os casos submetidos ao regime do Simples 

Nacional, que se submetem às regras expedidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. 

Art. 2º - As datas de vencimento das parcelas do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza (ISS) FIXO do ano 2020, correspondente a 10 de abril de 2020, 10 de maio de 

2020 e 10 de junho de 2020 ficam prorrogadas para 10 de outubro de 2020, 10 de novembro 

de 2020, e 10 de dezembro de 2020, respectivamente. 

Art. 3º - O benefício previsto no caput do art. 2º, deverá ser requerido no prazo de até 30 

(trinta) dias, a contar da data do restabelecimento da prestação dos serviços ao público junto 



ao Centro Administrativo, situada na Travessa José Jorge Matias s/n de 2ª a 6ª feira, das 8:30 

as 14:00, ou por intermédio de outros canais a serem estabelecidos pela Secretaria de 

Finanças. 

Parágrafo único. As parcelas seguintes manterão suas datas originais de vencimento. 

Art. 3º - A prorrogação abrangerá os profissionais e sociedades de profissionais enquadradas 

no referido regime ISS FIXO, conforme artigos 257 e 258 da Lei Complementar nº 007, de 

1997, excluindo-se, portanto, aqueles que tenham optado pelo Simples Nacional, salvo 

exceções legais. 

Art. 4º - Os contribuintes a que se refere o art. 2º, poderão obter o desconto de 50% 

(cinquenta por cento), do valor do imposto, se pago à vista, até 30 de agosto de 2020. 

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

 

Quixadá, aos 20 dias do mês de julho de 2020. 

 

 

 

 

JOSÉ ILÁRIO GONÇALVES MARQUES 

PREFEITO MUNICIPAL  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-complementar/1997/0/7/lei-complementar-n-7-1997-consolidacao-das-leis-tributarias-lei-complementar-n-7-97-codigo-tributario-e-suas-alteracoes

