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DECRETO Nº 20.792, DE 10 DE MARÇO DE 2020. 
 

 Acresce, altera e revoga dispositivos do 
Decreto nº 8.473, de 29 de novembro de 1995, 
que regulamenta o Código Tributário 
Municipal. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município, 

 

 

DECRETA: 

 

 

 Art. 1º Ficam acrescidas, alteradas e revogadas disposições do Decreto nº 8.473, de 

29 de novembro de 1995, nos termos dos artigos que seguem.    

 

 Art. 2º Os incisos II e IX do art. 37 passam a viger com a seguinte redação:  

 

 “Art. 37. … 

            … 
 

 II – terraplenagens, considerando-se como tais os serviços de detonação, escavação, 

carga e o transporte de terras e rochas; (NR) 

 ... 

 IX - instalação de aberturas, esquadrias, telhados, coberturas ou corrimões.” (NR) 

 

 Art. 3º O inciso I e o parágrafo único do art. 41 passam a  viger com a seguinte 

redação: 
 

 “ Art. 41. … 

 

  

 I – na solicitação de habite-se e após a conclusão da conservação, reforma e/ou da 

demolição, autorizadas pelo Município; (NR) 

 

 … 

 

 Parágrafo único. Os licenciamentos de que trata o inciso I deste artigo só poderão se 

efetivar, mediante a comprovação do efetivo recolhimento do ISS devido na execução da 

obra de construção civil, ou pela constituição do crédito tributário respectivo, considerando-

se como valor mínimo de mão de obra a ser comprovado, o previsto na Tabela 04 anexa à 

Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994, combinado com o artigo 61 da 

mesma lei.” (NR) 

 

 Art. 4º  O inciso II do art. 42  passa a viger com a seguinte redação: 
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 “Art. 42. ... 

 … 
 

 II - notas fiscais de prestação de serviços e/ou os documentos comprobatórios da 

mão de obra própria empregada, conforme disposição do presente Decreto, referentes a 

todos os serviços executados na obra;” (NR) 

 

 Art. 5º  Ficam acrescidos o art. 42-A e respectivos §§ 1º e 2º, com a seguinte 

redação: 

 

 “Art. 42-A Para fins de comprovação do valor mínimo de mão de obra, referido no 

parágrafo único do art. 41, serão considerados os serviços de construção civil, elétrica e/ou 

hidráulica, descritos nos incisos I a IV, VI, VII e IX do art. 37 do presente Decreto, desde 

que prestados diretamente ao proprietário da obra, ou seja, que não se refiram a 

subempreitada. (AC) 

 

 §1º Deve obrigatoriamente constar no documento fiscal apresentado, seja ele de 

serviço prestado por terceiro, seja de mão de obra própria, a identificação clara e inequívoca 

do local da obra, composta pelo endereço completo e/ou o número do CEI (Cadastro 

Específico do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social). (AC) 

 

 §2º Verificando-se que o valor de mão de obra apurado com base nos documentos 

apresentados não é suficiente para cobrir o valor mínimo estabelecido pelo § 2º do art. 61 da 

Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994, o fisco arbitrará o imposto devido 

com lastro na tabela 04 (quatro) anexa ao Código Tributário Municipal combinado com o 

art. 61 da Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994.” (AC) 

 

 Art. 6º  Ficam acrescidos o art. 42-B e respectivos incisos I, II e §§ 1º e 2º, com a 

seguinte redação: 

 

 “Art. 42-B  Para fins de comprovação da mão de obra própria, mencionada no inciso 

II do art. 42 e nos §§ 1º e 2º  do art. 42-A do presente Decreto, devem ser apresentados, no 

mínimo, os seguintes documentos: (AC) 

 

 I – Cópia da Matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social), contendo identificação e endereço da obra; (AC) 

 

 II – Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS). (AC) 

 

 §1º A critério da autoridade fiscal, podem ser solicitados outros documentos 

complementares para apuração do valor da mão de obra própria. (AC) 

 

 §2º  Ao valor da folha de pagamento dos funcionários vinculados à obra, a que se 

refere o § 5º do art. 61 da Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994, será 

acrescido o percentual de 60% (sessenta por cento) a título de encargos sociais.” (AC) 

 

 

 Art. 7º   O § 9º do art. 50 passa a viger com  a seguinte redação: 
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 “Art. 50. … 
 

 … 

 

          § 9º O lançamento do ISSQN devido por profissional autônomo,  nos exercícios de 

início e encerramento da atividade, corresponderá ao valor anual do imposto, calculado 

proporcionalmente ao número de meses em que esteve em atividade, incluído o mês em que 

se deu o início ou encerramento da mesma.” (NR) 

 

 Art. 8º   Revogam-se o art. 40, os incisos III, IV e o parágrafo único do art. 42, todos 

do Decreto nº 8.473, de 29 de novembro de 1995. 

 

 Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Caxias do Sul, 10 de março de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação Política. 

 

 

 

 

 

 

Flávio Guido Cassina, 

PREFEITO MUNICIPAL.  

 

 

 

 

Grégora Fortuna dos Passos, 

RESPONDENDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

Gilmar Santa Catharina, 


