
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

LEI COMPLEMENTAR Nº 615, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 1929, de 25/09/2020.

Acresce  e  altera  dispositivos  da  Lei
Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994,
que  institui  o  novo  Código  Tributário  do
Município,  de  Caxias  do  Sul,  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 O caput do art. 20 da Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. O contribuinte será notificado do lançamento do imposto pessoalmente,
por via postal, edital,  ou  por meio  do sistema de Domicílio Tributário Eletrônico de que
trata o artigo 183-B, a critério do órgão competente do Município. (NR)”

Art.  2º Acresce o  art.183-B  à Lei Complementar  nº 12, de 28 de dezembro de
1994, com a seguinte redação:

“Art. 183-B.  Fica instituído o sistema de Domicílio Tributário Eletrônico entre a
Secretaria  da Receita  Municipal   e  o  sujeito  passivo dos  tributos  municipais,  e  demais
pessoas naturais  e jurídicas relacionadas com os fatos geradores de tributos municipais,
contribuintes ou não, por meio do sistema de comunicação eletrônica, observadas a forma,
condições e prazos previstos em regulamento, sendo destinada, entre outras finalidades, a:
(AC)

I-   cientificar o sujeito passivo e demais pessoas naturais e jurídicas relacionadas
com os fatos geradores de tributos municipais, de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos todos os atos relativos às ações fiscais; (AC)

II-  cientificar o sujeito passivo e demais pessoas naturais e jurídicas relacionadas
com os fatos geradores de tributos municipais,  de notificações de lançamento,  autos de
infração, intimações, termos de início de procedimento fiscal, termos de prorrogação de
procedimento fiscal, termos de prorrogação de prazo de estimativas, notificações prévias
visando  à  autorregularização,  avisos  de  cobranças  de  tributos,  decisões  em  processos
administrativos,  entre outros, e (AC) 

III- expedir avisos em geral.”  (AC)

“§ 1º   O  sistema de Domicílio Tributário Eletrônico de que trata o caput  deste
artigo será regulamentado por  Decreto,  especialmente  quanto à  forma pela  qual  deverá
operar-se  a  comunicação  eletrônica  entre  o  Município  e  o  sujeito  passivo  dos  tributos
municipais, e demais pessoas naturais e jurídicas relacionadas com os fatos geradores de
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tributos municipais, contribuintes ou não, inclusive no que se refere à assinatura eletrônica
e à certificação digital, bem como às condições e prazos, observando-se o seguinte: (AC)

a) as  comunicações feitas por meio eletrônico,  em portal  próprio,  na forma do
caput, dispensam as demais formas de ciência previstas no art. 183; (AC)

b)   a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal, para
todos os efeitos legais, e (AC)

c) a  ciência  por  meio  do  sistema  de  que  trata  este  artigo,  com  utilização  de
certificação digital ou código de acesso, possuirá os requisitos de validade.” (AC)

“§ 2º   A expedição de notificações prévias visando à autorregularização, a  que se
refere  o  inciso  II,  bem  como  de  avisos,  a  que  se  refere  o  inciso  III,  não  excluem
espontaneidade da denúncia, nos termos do art. 181, § 1º e § 2º. (AC)”

Art.  3º  Os incisos  II  e  III  do art.  183,  da  Lei  Complementar  nº  12,  de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 183. …

…

II -  mediante  remessa,  por  via  postal,  ao  sujeito  passivo,  de  cópia  do(s)
instrumento(s), provada pelo aviso de recebimento, datado e assinado pelo destinatário, ou
por quem em seu nome a receba;” (NR) 

“III -  por edital, publicado no Diário Oficial do Município ou em outro veículo de
divulgação da imprensa local, bem como também por edital afixado em lugar visível no
prédio  do  Centro  Administrativo  Municipal,  ou  por  meio  de  divulgação  na  página  da
Secretaria da Receita Municipal na internet; (NR)”

Art. 4º Acresce o inciso IV ao art. 183, à Lei Complementar nº 12, de 1994, com a
seguinte redação:

“Art. 183. …

…

IV - através do sistema de Domicílio Tributário Eletrônico de que trata o artigo
183-B. (AC)

Art. 5º O  § 1º, do art. 183, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 183. …
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…

§ 1º A utilização das formas de ciência previstas nos incisos I a IV não está sujeita
à  ordem  de  preferência,  de  forma  a  atender  a  proficuidade  dos  procedimentos
administrativos, observados os princípios constitucionais da eficiência, da economicidade,
da publicidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, que regem a
Administração Pública. (NR).” 

Art. 6º Acrece o inciso IV e os §§ 1º e 2º, ao art. 183-A, da Lei Complementar nº
12, de 1994, com a seguinte redação:

“Art. 183-A. …

…

IV -  quando por comunicação eletrônica prevista no art. 183-B, no dia em que o
sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, observados o § 1º e o
§ 2º. (AC)

§ 1º  Na hipótese do inciso IV deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em
dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
(AC)

§ 2º A consulta referida no inciso IV e no § 1º deste artigo deverá ser feita em até
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no sistema
de Domicílio Tributário Eletrônico a que se refere a alínea “a”, do § 1º, do art. 183-B, sob
pena de ser considerada automaticamente realizada no primeiro dia útil  após a data do
término do prazo. (AC)”

Art.  7º  Esta  Lei  Complementar  entra  em vigor  em 210 (duzentos  e  dez)  dias
contados da data de sua publicação.

Caxias  do  Sul,  22  de  setembro  de  2020;  140º  da  Colonização  e  130º  da
Emancipação Política.

FLÁVIO GUIDO CASSINA,
PREFEITO MUNICIPAL.
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