
-

Stí)€

Câmara Muuicipal de Volta Redonda
Estndo do Rio de Janciro

LEI MUNICIPAL N, 5 .44L

Altera a Lei Municipal n" 1.896/84, que dispõe
sobre o Sistema Tributário Municipal - Código
Tributrârio Municipal e suas altEraçõss.

O PRETEITO DO MUhIICIPIO Dtr VOLTA REDONDA
Municipal aprcva e eu sanciono a seguint€ Lei:

Faço saber que a Câmara

Art. ln O art. 35 da Lei Municipal no I.896, de l6 dejulho de 1984 passa a vigorar
acrescidodos§ loe§2":

,,Árt, 35

§ l' Á incidência de ISS aos serviços das entirlades desportivas e recreativa.ç
pres.{ados em razão de suas finalidades estaluÍárias ao seu quadro .social terá carga
tríbutária decorrenÍe da aplicação de alíquota de 2% (doi,t por ceito).

§ 2' Os débitos de ISS da,v entidades desportivas e recreativa,ç exislente$ na data da
sanção desta LeiJtcam i,renÍos de pagamenío."

Art. 2' O § l0 do art. 43 da LeiMunicipal n" 1.896, de 16 de julho de 1984, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Árt. 43

§ l0 Relativamenle aos incisos da arl. 42, o não paganeruo do ISSQN, dscorrido 24
(vin1e e quatro) meses de seu vencimento, acarrctará na sua-inscriçdo como dívida atiya com
os devido.s acréscimo,s legai.s e naJitrnta que dispuser o Regulantentto.,,

Art 3o os itens 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7 do inciso I do art. 72 da Lei Municipal no I.g96, de
l6 dejulho de I984, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Árt, 72

1 - de 50% (cinquenta por cento) clo valor do inposto, quatdtt houver:

a) arbitromento do itnposto,.

b) íalta de retenção do intposto,
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c) falta de recolhimenío do impo'vto lançado nas notas fiscais'

nos livros fscais PróPrios;

d) emissão de notas fscais, reconhecida pelo Íoruador de

ins ti tu ídas p el o MunícíP io ;

e) Íaka de recolhimento do imposto retido nafonle"

fl fatta de recolhimento do imposto no caso de não emissão da nota fiscal de

sentiços tribulados.

2 - De 25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor e.stimado não recolhido no$ prazo'í

estabelecidos;

3 - De 20% (vinle por cento) do valor do impo.sto lunçado com base no art. 43 desta

Lei, se não pago no prazo regularnenlar;

4 - De 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do imposlo não pago no tulal ou

parcial, exceto nas hipótese,s previstas nos itens anleriores,'

5 - fu 2 (dual vezes o valor' do imposlo em atraso se o pagamento forfeito, ffiesffio

com acréscimos, duraníe o período em quc estiver sob ação fscal;

6 - De 25% (vinte e cinco por cenro) do valor do acréscinto gue íenha sido calculado

e não recolhido ou recolhido a ntenor, quando do pagamento do imposto e'rponlaneanenÍe

fora do pruo;

7 - De 25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor do !SS, 'te (sle e,rtiver sidtt recolhido

espontaneamenle, ma't sen os acréscimos previsÍos no artigo 7 j"'

Art. 4n Esta Lei entra em ví de sua publicação. revogadas as dispsiçÕes

eÍn contrário.

mcs não e.scriwrados

seniço que não a.s

Volta Redonda, 27

i

2077.

Prefeito Muti
DA
al

STLVAELI}E

Projeto de Lei n" 205n017.
Autor: Vereador Luciano de Souza Poíes e Outros'

bpa/.

ffi


