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EMENDA N" i, ,DF.2021, Âo pRoJETo DE LEi COMrLEMENTÂR N" 7, DE 2021

Emenda modiÍicativa

Modifica o capat do art. 1" do Projeto de Lei Complementar no 7, de 2021. que passâ 
^ 

teÍ 
^

seguinte redação:

"Âtt. 1" Fica temporari.amente rcduzída pata 2,5o/o (dois vfugula cinco por cento) a alíquota
referente ao Lmposto Sobre Serviços - ISS incidente sobre a atividade de prestação de serviços
de hospedagem de qualquer flatvÍeza em hotéis, apartservice condominiais, flat, apat-hotéis,
hotéis, rcsidência, residence-se1r.ice, suíte serwice, hotelada matiima, motéis, pensões e

congêneres; ocupação por tempoÍada com fotnecimento de ser-rriço (o valor da alimentação e

gorjeta, quando incluído no pÍeço da dtária, fica sujeito ao lmposto Sobre Serviços), prevista
pelo item 9.01 e das academias previstas no item 6.04 da Lista de serviços constante do art. 158

da Lei ComplementaÍ n" 1, de 30 de dezembro de 2001."

É a Emenda. Sala das Sessões.

Cascavel, 27 de setembrc de 202I.
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A Emenda que apresento tem a Íinalidade de condicioflaÍ o benefício da redução do ISS
também às Àcademias constantes do item 6.04 da üsta de serviços previsto na Lei Complementar n" 1,

de 2001, Código Tributário Municipal, pot entendeÍ que as academias foram, junto com os hotéis e

demais segmentos de hospedagem pÍevisto no caput do art. 1" desta Lei, os mais atingidos e

prejudrcados com a pandemia da Covid-19.

Fotam mütas as academias que tiveram seu fatutamento reduzido no período da pandemia.
Podemos citar aqui as medidas restritivas tomadas e baxadas pelos governos estadual e municipal e que
obrigaram as academias a baixarem suas portas e não funci,cnarem dutante o período da pandemia.
Entendo que as academias foram mais atrngidas do que os hotéis.

Como o projeto de lei garante que a redução do ISS é enquanto durar a calamidade pública,
entendo que os pteceitos legais impostos pelo art. 65 da Let Federal 101, de 2000, estão também
esculpidos paÍa 

^s 
academias. Fato este que gâÍaflte a legaüdade da mrnha emenda, uma vez que

também a emenda tem o propósito de minimizar os efeitos e possibilitar maior enfrentamento às

consequências sociais e econômicas negativas causadas pela pandemia decorrente da Covid-19.

Por isto, faço essa emenda garantindo o mínimo possível de benefício às academias paÍâ que
possam também se eÍgueÍ durante a volta à normalidade.
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