
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

LEI COMPLEMENTAR nº 613, de 16 de setembro de 2020.
Publicado no DOE nº 1917, de 21/09/2020.

Acresce,  altera  e  revoga  dispositivos  da  Lei
Complementar nº 12, de 28 de dezembro de 1994,  que
institui o novo Código Tributário Municipal 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 § 4º, do artigo 62, da Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62....
...

§ 4º  A atividade de escritório de serviços contábeis, desenvolvida por optante
pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, que não ultrapasse o sublimite de que trata aquela lei, terá o
ISSQN calculado com base no VRM (Valor de Referência Municipal), em número
de 3 (três), em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não,
que preste serviço em nome da sociedade. (NR)”

Art. 2°     O artigo 82-C, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 82-C. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), a Declaração Mensal
de  Serviços  (DMS),  a  Declaração  Mensal  de  Serviços  Tomados  Eletrônica
(DMST-e), a Declaração de Instituições Financeiras Eletrônica (DIF-e) e o Termo
de Regime de Estimativa, constituem confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos tributos que não tenham sido recolhidos, resultantes
das informações nelas constantes ou prestadas. (NR)”

Art. 3°     O caput do art. 82-G, da Lei Complementar nº 12, de 1994,  passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 82-G. Fica  instituída  a  Declaração  Mensal  de  Serviços  Tomados
Eletrônica  (DMST-e),  cujo  modelo,  forma e  utilização  serão  estabelecidos  em
regulamento. (NR)”
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Art.  4º  A alínea “f”, do inciso I, do artigo 83, da Lei Complementar nº 12, de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 83.   ...

I  -  …
...

f) praticar crime contra a ordem tributária, definido em lei federal, não disposto
neste artigo; (NR)

...”

Art. 5º Ficam acrescidas as alíneas “h”, “i” e “j”, ao inciso I, do artigo 83, da Lei
Complementar nº 12, de 1994, com a seguinte redação:

“Art. 83.   …

I  -  …
...

h) consignar em documento fiscal, inclusive em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
(NFS-e), valor de prestação de serviços a menor, que importe em supressão ou
redução do imposto devido. (AC)

i) não recolher o imposto devido e não declarado, na forma e nos prazos previstos
na legislação tributária  municipal que institui  e regulamenta as declarações,  no
caso das  pessoas  jurídicas  dispensadas  da  emissão  de  Nota  Fiscal  de  Serviços
Eletrônica (NFS-e), e dos prestadores de serviços de registros públicos, cartorários
e notariais; e (AC)

j) não recolher o imposto devido, calculado com base no número de profissionais
habilitados, não declarados ou declarados a menor. (AC)”

Art.  6º  O inciso X, do artigo 83, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 83.   …

...

X - de importância igual a 5 (cinco) VRMs, por mês de ocorrência, ao contribuinte
que deixar de apresentar, apresentar de forma incorreta, indevida ou incompleta, a
Declaração  Mensal  de  Serviços  (DMS)  e  a  Declaração  Mensal  de  Serviços
Tomados  Eletrônica  (DMST-e),  em  desconformidade  com  o  regulamento,
observada a multa máxima de 100 (cem) VRMs; (NR)”
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Art. 7º O inciso II, do § 2º, do artigo 83, da Lei Complementar nº 12, de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 83.   …

...

§ 2º ...

I - ...

II - delas com as previstas para os casos de não recolhimento total ou parcial do
imposto, excetuados os casos enquadrados nos §§ 7º e 9º deste artigo,  aos quais
aplicar-se-ão as regras neles previstas. (NR)

...”

Art. 8º O § 6º, do artigo 83, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar
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 05
(cinco) VRMs, por mês de ocorrência subsequente, contados da data da reiteração
da omissão, observada a multa máxima de 100 (cem) VRMs. (NR)”

Art. 9º. Ficam acrescidos os §§  7º, 8º e 9º, ao artigo 83, da Lei Complementar nº
12, de 1994, com a seguinte redação:

“Art. 83.   …

…

§ 7º  No caso das infrações enquadradas nas alíneas “b”, “ h”, “i” e “j”, do inciso I,
deste artigo, não se aplica o disposto nos incisos III e IV. (AC)

§ 8º Aplicam-se os incisos III ou IV exclusivamente nos casos em que o valor do
imposto seja devido pelo prestador dos serviços, ou por responsabilidade tributária
a ele imputada, nos termos do § 8º do art. 60 desta lei. (AC)
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§ 9º As penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 83, não se aplicam aos
fatos geradores ocorridos à data em que a pessoa jurídica for, ou deveria estar,
credenciada ao sistema da NFS-e.  (AC)”

Art. 10.  O § 1º, do artigo 118, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 118.   …

§ 1º As licenças iniciais serão concedidas sob forma de alvará, ou de outras
formas definidas em Lei. (NR)

...”

Art. 11. O art. 123, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 123. A taxa de que trata o inciso IX, do artigo 118, será lançada sempre
que o órgão competente municipal proceder à verificação, diligência ou vistoria
correspondentes,  nos  locais  onde  são  desenvolvidas  as  atividades  sujeitas  à
licença, salvo se excepcionada a não-incidência. (NR)"

Art.   12. Acresce o art.  123-B, à  Lei  Complementar  nº  12,  de 1994, com a
seguinte redação:

“Art. 123-B.  A taxa  de  que  trata  o  inciso  II,  do  artigo  118,  será  lançada
anualmente conforme definido em Decreto. (AC)”

Art. 13. O art. 160, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 160. Qualquer Entidade poderá obter o reconhecimento de sua imunidade
tributária condicionada requerendo junto à Secretaria da Receita Municipal,  nos
termos do regulamento, o registro dessa condição nos Cadastros do Município,
mediante declaração de que atende aos requisitos legais e constitucionais.” (NR)

§ 1º Em se tratando de partido político, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem  fins  lucrativos,  a  Entidade  deverá  declarar  que  atende  aos  seguintes
requisitos: (NR)

I - não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado; (NR)
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II  -  aplica  integralmente  no  País  os  seus  recursos,  na  manutenção  dos  seus
objetivos institucionais; e (NR)

III  -  mantém escrituração de  suas  receitas  e  despesas  em livros  revestidos  de
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. (NR)

§  2º  O  registro  infere a  presunção  de  que  a  Entidade  preenche  os  requisitos
exigidos. (AC)

§  3º O  reconhecimento  da  imunidade  alcançará somente  o  patrimônio  e  os
serviços relacionados com as finalidades essenciais da Entidade.” (AC)

§ 4º Enquanto não apresentar o requerimento e a declaração referida no caput, a
Entidade será considerada sujeito passivo dos impostos municipais. (AC)

§ 5º Constatando-se, a qualquer tempo, que a Entidade não preenche os requisitos
legais ou constitucionais, a autoridade competente poderá suspender a aplicação
do benefício. (AC)”

Art. 14. O artigo 162, da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 162. As Entidades e pessoas imunes de que trata a Constituição Federal são
obrigadas à observância de todas as condições estabelecidas no Texto Maior, bem
como na  legislação  infraconstitucional,  para  o  registro  da  imunidade junto  ao
Município. (NR)”

Art. 15. Ficam revogados o § 7º, do artigo 63, o § 4º, do artigo 82, o parágrafo
único, do artigo 82-C, as alíneas “e” e “g”, do inciso I, do artigo 83, o inciso XII do artigo
83 e os §§ 1º e 2º, do artigo 162, da Lei Complementar nº 12, de 1994.

Art.  16.  Esta  Lei  Complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
respeitado, no que couber, o princípio da noventena.

Caxias  do  Sul,  16  de  setembro  de  2020;  145º  da  Colonização  e  130º  da
Emancipação Política.

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.
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