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LEI COMPLEMENTAR Nº 295, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 

 
Altera e acresce dispositivos à Lei Complementar 
nº 12, de 28 de dezembro de 1994 - Código 
Tributário Municipal, e alterações posteriores. 

 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. 
  Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar. 
 
  Art. 1º Ficam acrescidas e alteradas disposições da Lei Complementar nº 12, de 28 
de dezembro de 1994, e alterações posteriores, nos termos dos artigos que seguem. 
 
  Art. 2º Os incisos II e VII do § 1º do art. 60 passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
  "Art. 60... 
 
  § 1º.... 
 
  I - ... 
 
  II – as sociedades seguradoras, quando tomarem ou intermediarem serviços: 
 
  a) dos quais resultem remunerações ou comissões, por elas pagas a seus agentes, 
corretores ou intermediários estabelecidos neste Município, pelos agenciamentos, 
corretagens ou intermediações de seguro; 
 
  b) de conserto e restauração de bens sinistrados por elas segurados, realizados por 
prestadores de serviços estabelecidos neste Município; e 
 
  c) de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, de inspeção e 
avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros e de prevenção e gerência de 
riscos seguráveis, realizados por prestadores de serviços estabelecidos neste Município. 
 
  VI - ... 
 
  VII – as sociedades que explorem serviços de planos de medicina de grupo ou 
individual e convênios ou de outros planos de saúde, quando tomarem ou intermediarem 
serviços de saúde dos quais resultem remunerações, por elas pagas." (NR) 
 
  Art. 3º Acresce os incisos XI e XII ao § 1º do art. 60, com a seguinte redação: 
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  "Art. 60. 
 
  VIII -... 
 
  XI – as instituições financeiras, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer 
natureza a elas prestados; 
 
  XII – os promotores de eventos de diversão pública, quando contratarem serviços de 
pessoas físicas e/ou jurídicas cadastradas ou não neste Município."(AC) 
 
  Art. 4º Acresce os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 60, com a seguinte redação: 
 
  "Art. 60. 
 
  § 3º... 
 
  § 4º Os responsáveis de que trata este artigo não poderão utilizar qualquer tipo de 
incentivo fiscal previsto na legislação municipal para recolhimento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, relativo aos serviços tomados ou intermediados". 
 
  § 5º Os responsáveis tributários ficam desobrigados de efetuar a retenção, em relação 
aos serviços tomados ou intermediados, quando o prestador do serviço: 
 
  I – for profissional autônomo, desde que comprove sua inscrição; 
 
  II – for sociedade constituída na forma do § 2º do art. 62, devidamente comprovado; 
 
  III – comprovar estar sob regime de estimativa; 
 
  IV – cobrar pelo serviço prestado até o valor mínimo estabelecido em regulamento". 
 
  § 6º Os prestadores de serviços alcançados pela retenção do Imposto não estão 
dispensados do cumprimento das obrigações acessórias, previstas na legislação tributária, 
em especial ao destaque do ISSQN a ser retido pelo tomador, devendo manter controle em 
separado das operações sujeitas a esse regime, conforme regulamento, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis."(AC) 
 
  Art. 5º Acresce o § 4º ao art. 62, com a seguinte redação: 
 
  "Art. 62. 
 
  § 3º... 
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  § 4º Na prestação de serviços por escritórios contábeis, optantes pelo Simples 
Nacional, conforme determina o art. 18, § 22, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, o valor do imposto será calculado com base no Valor de Referência 
Municipal – VRM, em número de 03 (três), em relação a cada profissional habilitado, sócio, 
empregado ou não, que preste serviços em nome do escritório." (AC) 
 
  Art. 6º A alínea f) do inciso V do art. 83, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  "Art. 83. 
 
  V - ... 
 
  f) extraviar, perder ou inutilizar Livro Fiscal de Registro do ISSQN, Notas Fiscais de 
Prestação de Serviços e Autorização de Impressão de Documentos Fiscais – AIDOF, salvo 
se devidamente comprovado através de publicação em órgão oficial e na imprensa local." 
(NR) 
 
  Art.7º Acresce parágrafo único ao art. 204, com a seguinte redação: 
 
  "Art. 204. 
 
  Parágrafo único. Da solução dada não caberá recurso."(AC) 
 
  Art. 8º Fica instituída a gratuidade no fornecimento dos documentos previstos no 
Subitem 1.1. da Tabela 06, anexa à Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994. 
 
  Art. 9º Fica revogado o art. 205. 
 
  Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de janeiro de 2008. 
 
 
Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2007; 132º da Colonização e 117º da Emancipação 
Política. 
 
 
 

José Ivo Sartori, 
PREFEITO MUNICIPAL. 

 


