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DECRETO Nº. 8.398 
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 novo 
Coronavírus (COVID-19). 

 
 

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes 
dos incisos IX, XII e XVII do art. 88, combinado com o inciso II do art. 161, ambos da Lei 
Orgânica Municipal - LOM; considerando a necessidade de realizar ações para conter a 
propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o 
Coronavírus (COVID-19); considerando os impactos sobre a atividade econômica do 
município causados pelas medidas de contenção da pandemia ocasionada pela COVID-19; 
considerando o Decreto nº. 8.168, de 21/01/2021, que “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 novo Coronavírus (COVID-
19); considerando a Lei Complementar nº. 66/2021, de 01/07/2021, que “Concede isenção 
parcial de tributos, em caráter geral, para a redução dos impactos sobre a atividade econômica 
do Município causados pelas ações de contenção da pandemia ocasionada pelo novo 
coronavírus (COVID-19)”; considerando que cabe ao Prefeito Municipal dispor sobre a 
organização e o funcionamento da Administração Municipal; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica estabelecido o dia 15 (quinze) de agosto para o vencimento previsto no 
artigo 6º, II, do Decreto nº. 4.011, de 20 de dezembro de 2010, com redação dada pelo Decreto 
nº. 5.374, de 19 de dezembro de 2014, relativo ao lançamento da Taxa de Licença para 
Funcionamento de Estabelecimentos referente ao exercício de 2021. 
 

Art. 2º. Fica estabelecido que o pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) relativo ao exercício de 2021, em relação ao valor fixado no artigo 61 da Lei 
Complementar nº. 001/2010 para prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do 
próprio contribuinte, será parcelado conforme previsto no artigo 52 do Decreto nº. 5.376, de 19 
de dezembro de 2014, podendo, entretanto, ultrapassar em 15 (quinze) dias o período do 
exercício de que trata. 
 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de julho de 2021. 
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Prefeito Municipal 
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