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Prefeitura Munici;lal de Volta Redonda
GABINETE DO PREFEITO

VOUIAREDONDA - Sede do Governo do antigo Povoado de Santo
Ántônio, inicialmente Distrito de Paz, emancipada aos 17 dias
do mês de Julho de 1954, berço da Siderurgia no Brasil.

DECRETO NN 7.790

I
I

Regulamentâ a I,ei Municipal ne 3.32g,
de 28 de fevereiro de i,997.

o Prefeito Municipal de volta Redonda, ro uso dasatribuições que the confere o Àrtigo zs da Lei Municipar-n.3.328/97 , e

0i

evasâo de
prestados
prejuÍzo
populaçâo

CONSTDERÀNDO a necessidade de impedir a elevada
ISSQN que vem ocorrendo em relação aos serviçosaos grandes usuários de serviços do MunicÍpio, óompara as atividades básicas- de assistãncia àIocal,

DECRETÀ:

Àrtigo 1c _Às _ empresas responsáveis pelopagamento do rss na condição de contribuinte suusti'iuiàficam sujeitas às normas estabelecidas neste Decreto.
Àrtigo 2a - À substituição tributária se aprica àsempresas inscritas no cadastro de atividaaá;- núnãkicas ãSociais do MunicÍpio.
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t I39, a substituição triÉu'Eária ináãpenae da inscriçaãmunicipal.

Àrtigo 3s Não setributária nos-seguintes casos:

enquadrado no regime de pagamento do inposto por estimativaf isca1..

asenciamenroii'.;.."1:Ti""fr'r..5i"iü."f"1r.:':"""r"frn.*E
e excursões e os prestados por cooperativas.

c De orofissionais autônomos inscritos nocadastro de Àtividades Êconômic"= ã-s""iais ao uuúãipio.
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DECRETO N' 7.79O az.

ou rodo " t:TX"",Xin;, T"fiL"J",i.1=.i?ã? ::::"::ãã:?ã"1 3:í::do imposto referente áos serviços subcontratados, retid.opela substituta tributária
Parágrafo únict Nos contratos, nas notasfiscais de serviços e nos relatórios dos servicos

subcontratados deverá ser identificadb o contrato principáf.

. Àrtigo 5e O sujeito passivo por substituiçãotributária deverá pagar o irnpostó até o 
- d.ia Lo d,o úas

subseqüente ao do pagamento dos serviços.

. Parágrafo único euando o ú1timo dia para
pagamento do imposto coincidir com feriados ou náo funciônara rede bancária, o prazo para pagarnento será até o primeiro
dia úti1 imediato

Àrtigo 6 e O pagamento será efetuad.o através darrGuia de Recolhinento de Issrt e seráo emitidas tantas guiasquantas forem as alÍquotas aplicadas.

recolhin?nro,' ã:í:?ã"t?."i1'""." . Jin,SS§§." :::$Sliiirnâ3
tributáriatt.

. Àrtiqro 7 e O . sujeito passivo por substituiçãotributária deverá encaminhár à -secretarÍa uunicipai 'ã"
Fazenda, at,é a data do vencimento d.o prazo para pagamãnto d.oimposto, relatór-io das prestadoras de sdrviçoL -contendo:
inscrição municipal, rizão social, receita- tributáriaaIÍquota aplicada e o valor do inposto pago.
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t il:ii= i $:referentes aos serviços -subcontratados, devêrá' 
"oãJÉãr,a1ém a1 ldgntif ica.çâo do contrató principal, a inscriçáorrsubstituição tributáriart .

Àrtiqro. 8o O náo pagamento, pagamento incorreto
:g^__1p_"-= o vencimentg, . im_plicará na ápricáçao das ="rrçó.=\A P./íevistas na Lei Municipal ne L.as6/s4' - cciaiqo rriÉütàiio

)\,/Íunicipal.
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l\ ^^_r-.:.r^ Artigo - 9 e Àos serviços prestados por
/ \ contflbuintes não inscritos no cadastro d.e atividaããLt Econômj-cas ê sociais do MunicÍpio aprica-se o aispost;-;à\ Àrtiso 4L e paraôrá?ã ü"ióii'àã*Co'aiqo rributário Municipar.
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""§:Àtividades Econômicas e sociais das "oipi"="r que prestaremserviços às grandes usuáriai ãí prünicrpí;.----
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Àrtigo LI - À substituta tributária deverá se ater
às normas estabelecidas na Legislação Tributária Municipal.

Artigo L2 O Seçretário Municipal de Fazenda
poderá baixar normas para perfeita execução deste Decreto ê
da Lei Municipal 3.325/97. r ,.r "._

Àrtigo L3 Este Decreto entrará en vigor na data
de sua publicação, revogado o Decreto ne 7.609/97 e demais
disposições em contrário.

Palácio].7deJu1ho,14dcJulhoda1997.
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ÀnÉônio Francisco'Neto'Prefeito Municipal

SlrlF/sr.
ÀFOS/vfsc.


