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Prefeitura Municipal de Volta Redonda

GABTNETE oo pREFEÍro 
I

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

DECRETO N" 8.W

Dispõe sobre retenÇão na fonLe clo ISSreferente a serviços prestàCos ao Muni-
eípio

O Pref eit.o
aEribuições
Municipal n'

Municipal de Volt.a Redonda, no uÊ,oque ttte conferem os Àrtigos 2t7 e 222 daL896/84 - Código TributárLo ptunicipal,
das
Irei

)
DECRETÀ:

ArE.igo ^1'- O Jmposto Sobre Serviços de eualquerNaLureza - ISSeN, refefentê a serviços prestados aoMunicípio, será retido na fonEe na data do pagamento dessesserviços.

parágrafo Único - o impost,o será retido pe10 órgãoda Administração Municipal encarregado do pagaínenEo dosserviços.

Artigo 2o _ Não se aplica o disposto no artigoant.erior nos sãgmint.es 
"ã=o",

a- de o prestador de s,:erviços esEiver enguadracionoregimedepagamentodoimposEoporesE,imat'iva;

b- de se Lra.ar de . l;errriços de ageneiamenLo derevelação de filmes, organização de "iãg""" e excursões e ospresLados por cooperaEivas; ; --'---,__

e- dq - profissionais autônomos inscritos nocadasrro de Arividaâes rconômi_cã" .-sáãiãiã"oo Município.
Artigo 3 o - À ret,enção perá ef etuada por meio deDocumentos d.e Arrecaaaçaã-ãà tributos--ã- 

"orrtribuições doMunicípio-DAR, devendo constãr,
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ESIÂDO DO NIO DE JÂNEIRO
PNEFÉ'rUNA UTTNICIPAL DE VOLTÃ NEDOTTDA

GÁEINETE DO PREFEITO
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a_ nome e endereço do conEribuinte;
b- inscrição munieipal, quando houver;
c- o_ 1ês da. prestação do serviço, o preÇo doserviço, a alíquota aplicãAJe o no da nota fiscal;
d- a el<pressão IISS ReEido na Fonte - DecreEo noil.
Artigo 40- Aos serviços pres.ados ao MunicÍpio queEenham o irnoosEo retido nã-ionte lig-"e -aprica o disposEo no

fi5+y.3o, t 3o, rr, ao-neãieto 7s62, dÉ,, de dezêmbro de

Artigo.50- Fica o sêcretário Municipal de. Fazendaautorizado a -usix-ar -;;;;", por meio á* porr.aria, pêrâperfeiEa execução deste oecieto.
Artigo 60- Este Decreto entrará em vigor a

3fi.::ír;];'r:.. .í" novembro de r.ee8, ,"rog-"áJ= as dispoÉições

Palácio 17 de ,Iu1ho, 12 dc novcabro do lg$.

Prefeito Municipal


