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LEI COMPLEMENTAR Nº 571, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018.

Acresce,  altera  e  revoga  dispositivos  da  Lei
Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994
(Código Tributário Municipal), na redação dada
pelas  Leis  Complementares  nº  194,  de  17  de
dezembro de 2002, nº 217, de 19 de dezembro de
2003, nº 295, de 14 de dezembro de 2007, nº 399,
de 20 de dezembro de 2011 e nº 502, de 18 de
dezembro de 2015, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
Faço  saber  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  eu  sanciono  a  seguinte  Lei

Complementar.

Art.  1º  Esta  Lei  Complementar  acresce,  altera  e  revoga  disposições  da  Lei
Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994, nos termos dos artigos que seguem.

Art. 2º  Fica acrescido o inciso XIII ao § 1º do art. 60, com a seguinte redação:

“ Art. 60…

§1º ...

...

XIII  -  as  entidades  integrantes  do Sistema “S”,  quais  sejam,  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem  Comercial  (SENAC),  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial
(SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço
Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  (SEBRAE),  Serviço  Social  do
Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Serviço
Nacional  de  Aprendizagem  do  Cooperativismo  (SESCOOP),  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem Rural (SENAR), e outras que vierem a ser criadas, desde que integrantes do
referido sistema, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza a elas prestados.
(AC)"

Art. 3º Fica acrescido o inciso V ao § 5º do art. 60, com a seguinte redação:

“Art. 60. ...

§ 5º ...

...

V - for microempreendedor individual (MEI). (AC)" 

Art. 4º O § 8º do art. 60 passa a viger com a seguinte redação:
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“Art. 60. ...

...

§ 8º Quando as informações a que se refere o § 7º forem prestadas em desacordo com
a  lei,  implicando  retenção  a  menor,  ou  não  retenção  do  ISSQN  devido,  a  respectiva
responsabilidade  pelo  recolhimento  da  diferença,  ou  do  valor  total  do  imposto  devido,
poderá ser imputada ao prestador, sem prejuízo das penalidades cabíveis.(NR)"

Art. 5º Fica acrescido o § 10 ao art. 60, com a seguinte redação:

“ Art. 60. ...

...

§  10.  Para  os  fins  do disposto  no inciso  XXII  do art.  57,  o  tomador  de  serviços
prestados pelas administradoras de consórcio de que trata o subitem 15.01 é o grupo de
consórcio, conforme dispõe a Lei Federal nº 11.795, de 08 de outubro de 2008.(NR)" 

Art. 6º O caput do art. 61 passa a viger com a seguinte redação:

"Art 61. No licenciamento de edificação para habitação, o proprietário do bem imóvel
e/ou o proprietário da obra são responsáveis solidários com o prestador dos serviços, pelo
ISSQN  devido  sobre  os  serviços  aplicados  na  execução  de  obras  de  construção  civil,
hidráulica ou elétrica que lhe forem prestados sem documentação fiscal. (NR)"

Art. 7º O § 3º do art. 61 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 61. ...
...

§ 3º Se o valor de mão de obra apurado com base nos documentos fiscais relativos à
execução da obra de construção civil, apresentados no momento do requerimento do Habite-
se, não atingir o valor mínimo da base de cálculo do ISSQN referido no § 2º do presente
artigo,  o proprietário da obra é responsável pelo recolhimento da diferença do imposto.
(NR)"

Art. 8º Fica acrescido o § 7º ao art. 61, com  a seguinte redação:

“ Art. 61. ...
...

§ 7º1 Para fins de enquadramento do padrão de construção previsto na Tabela 4, anexa
ao  Código  Tributário  Municipal,  em caso  de  aprovação  de  projetos  de  ampliação  e/ou
alteração de obras de construção civil, será considerado o somatório das respectivas áreas
dos projetos. (AC)"
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Art. 9º Fica acrescido o § 8º ao art. 61, com a seguinte redação:

“Art. 61. ...
...

§  8º Somente  serão  considerados  no  cálculo  referido  no  §  3º  deste  artigo  os
documentos fiscais que atendam às regras definidas nesta Lei e em regulamento, inclusive
quanto à especificação do serviço a ser computado e identificação da obra. (AC)"

Art. 10. O § 2º do art. 62 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 62. ...
...

§ 2º Quando os serviços a que se referem os subitens 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5.01, 7.01, 10.03, 17.14, 17.16, 17.19, 17.20, 27.01, 30.01
e 35.01 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na
forma  do  parágrafo  1º,  calculado  em  relação  a  cada  profissional  habilitado,  sócio,
empregado  ou  não,  que  preste  serviços  em  nome  da  sociedade,  embora  assumindo
responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicada. (NR)"

Art. 11.  O § 4º do art. 62 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 62. ...
...

§  4º  Na  prestação  de  serviços  por  escritórios  contábeis,  optantes  pelo  Simples
Nacional, conforme determina o art. 18, § 22-A, 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 3 (três), em relação a cada profissional habilitado, sócio,
empregado ou não, que preste serviços em nome do escritório. (NR)"

Art. 12. Fica acrescido o § 5º ao art. 62, com a seguinte redação: 

“Art. 62. ...
...

§ 5º Não se aplica o § 4º às receitas estranhas ao subitem 17.19 da Lista de Serviços
anexa à Lei Complementar Federal  nº 116, de 31 de julho de 2003, as quais sujeitar-se-ão
às alíquotas determinadas nos anexos definidos pela Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e legislação superveniente. (AC)"

Art. 13. Fica acrescido o § 12 ao art. 63, com a seguinte redação: 

“Art. 63. ...
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...

§  12.  Nos  serviços  de  cuidados  pessoais  e  estética,  prestados  por  cabeleireiro,
barbeiro,  esteticista,  manicure,  pedicure,  depilador  e  maquiador,  quando  executados  em
parceria prevista na Lei Federal nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012, será permitido ao
salão-parceiro deduzir da base de cálculo a cota-parte destinada ao profissional parceiro,
prevista  em contrato homologado pelo sindicato da categoria  ou junto ao Ministério  do
Trabalho. (AC)"

Art. 14. O caput do art. 78 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 78. Todas as pessoas jurídicas, independentemente de sua atividade, e as pessoas
físicas que prestem serviços que configurem fato gerador do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, que estejam estabelecidas neste Município, deverão promover junto ao
Cadastro  Econômico e  Expediente  da  Fiscalização do ISSQN seu registro  de  inscrição,
alteração, paralisação temporária das atividades, reinscriçãoe baixa, nos termos do disposto
nos incisos I a IV do art. 79-A , de acordo com as normas exigidas pela legislação aplicável
e pelo procedimento definido em regulamento. (NR)"

Art. 15. O § 2º do art. 78 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 78. ...
...

§  2º Os  eventos  de  inscrição,  alteração,  paralisação  temporária  das  atividades,
reinscrição e baixa, deverão ser protocolados por todas as pessoas referidas no caput dentro
do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do registro no órgão competente no caso das
pessoas jurídicas e da data em que ocorrerem no caso dos profissionais autônomos. (NR)"

Art. 16. Ficam acrescidos os incisos III e IV ao art. 79-A , com a seguinte redação:

“Art. 79-A. ...
...

III  -paralisação  temporária  das  atividades:  ato  em  que  o  empresário  individual,
empresa individual de responsabilidade Ltda - Eireli, sociedade empresária e cooperativa,
promove o arquivamento de "Comunicação de Paralisação Temporária de Atividades", junto
ao órgão de registro competente, não promovendo o cancelamento de seus registros. (AC)

IV  -reinscrição:  ato  pelo  qual  o  empresário  individual,  empresa  individual  de
responsabilidade Ltda - Eireli, sociedade empresária e cooperativa, promove sua reativação,
em virtude de anterior paralisação temporária de atividades, arquivado junto ao órgão de
registro competente. (AC)"

Art. 17. O caput do art. 79-B passa a viger com a seguinte redação:
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“Art.  79-B.  O deferimento da exclusão de serviços,  da paralisação temporária  das
atividades,  da  reinscrição  ou  da  baixa,  independem  da  regularidade  das  obrigações
tributárias,  principais  ou  acessórias,  do  empresário,  da  sociedade,  dos  sócios,  dos
administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do
empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas
antes ou após o evento. (NR)"

Art. 18. A alínea “b” do inciso VI do art. 83 passa a viger com a seguinte redação:

“ Art. 83. ...
...

VI -...

b)  não  promover  os  registros  de  inscrição,  alteração,  paralisação  temporária  das
atividades, reinscrição e baixa cadastral dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do registro no órgão competente no caso das pessoas jurídicas, independentemente de sua
atividade, e da data em que ocorrerem no caso dos profissionais autônomos; (NR)"

Art. 19. O § 2º do art. 83 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 83. …

...

§  2º  A  imposição  das  penalidades  aplicáveis  em  caso  de  descumprimento  de
obrigações  acessórias,  elencadas neste artigo,  ensejará a aplicação de forma cumulativa:
(NR)

I - de mais de uma delas; (NR)

II -  delas com as previstas para os casos de não recolhimento total  ou parcial  do
imposto. (NR)"

Art. 20. O inciso IX do art. 83 passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 83. ...
...

IX - de importância igual a 50 (cinquenta) Valores de Referência Municipal (VRMs)
ao contribuinte que, estando obrigado à emissão da NFS-e, não protocolar ou não transmitir
via  certificado  digital  a  solicitação  de  credenciamento  ao  Sistema  da  NFS-e,  até  o  dia
anterior à data da obrigatoriedade prevista em regulamento, observado o disposto no § 6º
deste artigo. (NR)"

Art. 21. A alínea “d” do inciso VI do art. 83 passa a viger com a seguinte redação:
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“Art. 83. ...
...

VI - …

d) utilizar  indevidamente  documento  fiscal,  consignando operação diversa daquela
para  a  qual  o  mesmo  foi  autorizado,  ou  consignar  atividade  que  não  esteja  sujeita  à
incidência do ISSQN; (NR)"

Art. 22. Fica acrescido o inciso XIX ao art. 83, com a seguinte redação: 

“ Art. 83. ...
...

XIX  -  de  importância  igual  a  20  (vinte)  VRMs,  por  equipamento  ou  dispositivo
congênere, ao detentor da posse das máquinas das operações efetivadas ou dos terminais
eletrônicos,  que não registre,  neste  Município,  os  equipamentos  mencionados,  conforme
determina o disposto no § 4º do art. 57 desta Lei Complementar. (NR)"

Art. 23. Fica acrescido o § 6º ao art. 83, com a seguinte redação: 

“ Art. 83. ...
...

§ 6º Persistindo o não credenciamento ao Sistema da NFS-e, nos termos do disposto
no inciso IX deste  artigo,  o  contribuinte  estará  sujeito  à  multa  de  5 (cinco)  Valores  de
Referência Municipal (VRMs), por mês de ocorrência subsequente,  contados da data da
reiteração da omissão. (AC)"

Art. 24. O caput do art. 84 passa a viger com a seguinte redação: 

“Art.  84.  A reincidência  da  infração  será  punida  com multa  em dobro  e  a  cada
reincidência subsequente aplicar-se-á essa pena acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o
seu valor,  exceto para as infrações tipificadas nas alíneas “a” e “b” do inciso VI e nos
incisos IX, X, XI, e XIV do art. 83. (NR)"

Art. 25. O § 1º e o § 2º do art. 153 passam a viger com a seguinte redação:

“Art. 153. ...
...

§ 1º Os débitos fiscais decorrentes de não-recolhimento na data devida de tributos,
adicionais  ou  penalidades,  terão  seu  valor  atualizado  monetariamente,  na  forma  da
legislação municipal. (NR)
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§ 2º Os juros de mora, as multas moratórias e infracionárias, calculadas e atualizadas
na  forma  da  legislação  municipal,  incidirão  sobre  a  base  de  cálculo  atualizada
monetariamente. (NR)"

Art. 26. Ficam acrescidos ao art. 181 o § 1º e o § 2º, com a seguinte redação:

“Art. 181. ...
. . .

§ 1º Para os efeitos deste artigo, não se considera como início de procedimento fiscal a
comunicação da Secretaria da Receita Municipal sobre divergências ou inconsistências a
serem sanadas pelo contribuinte mediante autorregularização. (AC)

§  2º  A  autorregularização  consiste  no  saneamento,  pelo  contribuinte,  das
irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistências identificadas pelo Fisco no
exercício regular  de sua atividade,  desde que o contribuinte  sane as irregularidades nos
termos  e  condições  estabelecidas  na  comunicação  de  que  trata  o  §  1º,  que  será
regulamentada em instruções exaradas pela Secretaria da Receita Municipal. (AC)"

Art. 27. Fica acrescido o § 4º ao art. 189, com a seguinte redação: 

"Art. 189....
...

§  4º  A impugnação mencionará  se  a  matéria  discutida  foi  submetida à  apreciação
judicial, sendo parte o impugnante, devendo ser juntada cópia da petição inicial. (AC)"

Art. 28. Fica acrescido o art. 189-A, com a seguinte redação: 

“  Art. 189-A. Apurada a existência de discussão na esfera judicial com as mesmas
partes,  causa  de  pedir  e  pedido,  o  processo  administrativo  será  declarado  extinto  sem
apreciação de mérito (AC)"

Art. 29. O número 2 da letra "a" do item III da Tabela 3, referente ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), que integra o Código Tributário Municipal, passa
a viger com a seguinte redação:

“a) ...

1. ...

2. agenciamento e qualquer intermediação, exceto os serviços relacionados nas letras
"c" e número 1 da letra "e"; (NR)"

Art. 30. A letra “c” do item III da Tabela 3, referente ao Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN), que integra o Código Tributário Municipal, passa a viger com
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a seguinte redação:
...

“c) serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, elencados no item 15 da
Lista de Serviços anexa a esta Lei Complementar, e quaisquer outros serviços prestados por
instituições financeiras. (NR)"

Art. 31. A Tabela 4, anexa à Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994,
na redação dada pela Lei Complementar nº 502, de 18 de dezembro de 2015, passa a viger
com a seguinte redação: 

PADRÃO

Baixo Médio Alto Superior

Até 
100m² 

De 
100,01m²
a 
250,00m²

De 
250,01m²
a 500m²

Acima de 
500,01m²

TIPO ATIVIDADE MATERIAL
VRM/
m²

VRM/m² VRM/m² VRM/m²

Prédio

Residencial/
Comercial 
ou Mista 
(com até 3 
pavimentos)

Alvenaria 12 15 18 21

Madeira 6 8 11 13

Misto 8 10 13 16

Residencial/
Comercial 
ou Mista 
(mais de 3 
pavimentos)

Alvenaria 
ou Misto

__ 14 17 19,5

Residencial 
ou Mista - 
geminado 
horizontal

Alvenaria 11 14 17 19

Misto 7 9 12 15

Garagem
Alvenaria 
ou Misto

10 13 15 18

Residencial 
enquadrado 
no Programa
Habitacional

Alvenaria 8 13 13 13
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Caxias 
Minha Casa 
e/ou Minha 
Casa, Minha
Vida

Posto de 
Combustívei
s

Comercial e 
prestação de
serviços

Alvenaria 
ou Misto 10 13 15 19

Pavilhão

Industrial 
e/ou 
prestação de
serviços 
e/ou 
comercial 
e/ou 
institucional
(somente 
um 
pavimento)

Alvenaria 
ou Misto

6 8 10 11

Industrial 
e/ou 
prestação de
serviços 
e/ou 
comercial 
e/ou 
institucional
(com mais 
de 01 
pavimento 
e/ou 
mezanino)

Alvenaria 
ou Misto

6 9 11 13

(NR)

Art. 32. Ficam revogados o § 6º do art. 61, o § 3º do art. 78; o § 2º do art. 82; a alínea
“c” do inciso II do art. 83; o art. 85; os §§ 2º e 3º do art. 151 e o inciso IV do art. 195, todos
da Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994, com redação dada pelas Leis
Complementares nº 194, de 17 de dezembro de 2002, nº 217, de 19 de dezembro de 2003; e
a Tabela 9, anexa ao Código Tributário Municipal.
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Art. 33. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, respeitados,
no que couber, o princípio da anterioridade e da noventena.

Caxias  do  Sul,  5  de  novembro  de  2018;  143º  da  Colonização  e  128º  da  Emancipação
Política,

Daniel Guerra,
PREFEITO MUNICIPAL.
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