
 

DECRETO Nº 6.014 DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 

Dispõe sobre as alterações de prazos das 
obrigações fiscais em decorrência da 
pandemia de COVID-19. 

 

O Prefeito de Ouro Preto, no exercício de seu cargo e no uso de suas atribuições legais, 
em especial a que lhe confere o art. 93, VII, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando que a Organização Mundial da Saúde – OMS – classificou a doença 
causada pelo Coronavírus – COVID-19 como uma pandemia; 
 

Considerando o Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, que declarou SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado de Minas Gerais, em razão de 
epidemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente 
novo Coronavírus – SARS-CoV-2; 
 

Considerando o Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, do Governo do Estado que 
reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 
agente Coronavírus (COVID-19); 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 48.102, de 30 de dezembro de 2020, que prorroga 
o prazo de vigência do estado de calamidade pública em todo o território do Estado, 
até 30 de junho de 2021; 
 

Considerando o Decreto Municipal nº 5.666, de 21 de março de 2020, que declara 
estado de calamidade pública em todo o território do Município de Ouro Preto para 
fins de prevenção e de enfrentamento ao coronavírus COVID-19  e dá outras 
providências; 

Considerando a Resolução nº 158 de 24 de março de 2021 do CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional). 

Considerando o quadro de agravamento da pandemia de COVID-19 e os impactos 
econômicos e sociais dela decorrentes;  

DECRETA: 

Art. 1º. As datas de vencimento do ISSQN previsto nos incisos VIII do caput do art. 13 
e na alínea “c” do inciso V do §3º do art. 18 – A, ambos da Lei Complementar nº 123, 



 

de 14 de dezembro de 2006, apurados no âmbito do Simples Nacional e devidos pelos 
sujeitos passivos ficam prorrogadas da seguinte forma: 

I – o período de apuração março de 2021, com vencimento original em 20 de abril de 
2021, vencerá em 20 de julho de 2021;  

II – o período de apuração abril de 2021, com vencimento original em 20 de maio de 
2021, vencerá em 20 de setembro de 2021; e  

III – o período de apuração maio de 2021, com vencimento original em 21 de junho de 
2021, vencerá em 22 de novembro de 2021.  

§ 1º A partir do vencimento de cada período de apuração, o pagamento poderá ocorrer 
em até duas quotas mensais, iguais e sucessivas, sendo que a primeira quota deverá ser 
paga até a data de vencimento do período de apuração respectivo e a segunda deverá ser 
paga até o dia 20 do mês subseqüente. 

§2º A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à restituição de 
quantias eventualmente já recolhidas. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 29 de março de 2021, trezentos e nove 
anos da Instalação da Câmara Municipal e quarenta anos do Tombamento. 

 

Ângelo Oswaldo de Araújo Santos  
Prefeito de Ouro Preto 

 


