
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO nº 21.330 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

Publicado no DOE nº 2133, de 30 de dezembro de 2020.

Altera, acresce e revoga dispositivos do Decreto 8.473,
de  29  de  novembro  de  1995,  que  regulamenta  o
Código Tributário do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Ficam alteradas, acrescidas e revogadas as disposições do Decreto nº 8.473,
de 29 de novembro de 1995, nos termos dos artigos que seguem.

Art.  2º  A Seção  V,  do  Capítulo  I,  do  Título  I,  do  Decreto  nº  8.473,  de  29  de
novembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“SEÇÃO V

ISENÇÕES E IMUNIDADES (NR)”

Art. 3º  Fica acrescido o artigo 21-A ao Decreto nº 8.473, de 29 de novembro de
1995,  com a seguinte redação:

“Art. 21-A. O reconhecimento de imunidade tributária deverá ser formalizado por
meio da Declaração de Imunidade, especificando o tributo a que se refere, conforme definido
em Instrução Normativa. (AC)

Parágrafo  único. Junto  à  Declaração  referida  no  caput,  poderão  ser  exigidos
documentos hábeis a comprovar o cumprimento dos requisitos condicionantes do benefício
almejado. (AC)”

Art. 4º O artigo 43 do Decreto nº 8.473, de 29 de novembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 43. Considera-se como preço dos serviços de diversões, lazer, entretenimento e
congêneres, referidos no item 12, da lista anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de
julho de 2003, o valor cobrado do usuário:
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I  –  pelo  ingresso,  entrada,  acesso,  admissão  ou  participação,  em  qualquer
divertimento público, em ambientes fechados ou abertos;

II – para usufruir  de apresentação artística a qualquer título,  tais como, “couvert”
musical,  taxa  de  serviços,  serviços  de  sonorização,  cobertura  musical  ou  som
mecânico/mecanizado;

III – pela cessão de espaço reservado ou privativo, tais como mesas, camarotes, ou
afins, em clubes ou quaisquer outros estabelecimentos de diversão;

IV – pela utilização de aparelhos, brinquedos e outros apetrechos, mecânicos ou não,
instalados em parques de diversões, bilhares, tiro ao alvo, casa de jogos eletrônicos e outros
assemelhados.” (NR)

“Parágrafo Único. Integra a base de cálculo do imposto o valor dos ingressos, cartões
de acesso, bilhetes, convites, vouchers, tickets, ou qualquer outro meio de entrada, distribuídos
a  título  de  “cortesia”,  quando fornecidos  em contraprestação  por  serviços  de  publicidade,
hospedagem de páginas ou qualquer tipo de benefício, favor, mercadoria, produto ou serviço.”
(NR)”

Art.  5º  A Seção VII,  do Capítulo II,  do Título I,  do Decreto nº 8.473, de 29 de
novembro de 199,5 passa a vigorar com a seguinte redação:

“SEÇÃO VII (NR)

ISENÇÕES E IMUNIDADES (NR)

Subseção I (NR)

ISENÇÕES (NR)

Art. 73. Revogado

Art. 74. Revogado

Art. 75. Revogado

Art. 75-A. …..

Parágrafo Único ….

Subseção II (AC)

IMUNIDADES (AC)

Art.  75-B. O reconhecimento de imunidade tributária  deverá  ser  formalizado por
meio da Declaração de Imunidade,  conforme definido em Instrução Normativa.” (AC)
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“Parágrafo  único. Junto  à  Declaração  referida  no  caput,  poderão  ser  exigidos
documentos hábeis a comprovar o cumprimento dos requisitos condicionantes do benefício
almejado.” (AC)

Art. 6º  Fica acrescido o artigo 84-A ao Decreto nº 8.473, de 29 de novembro de
1995,       com a seguinte redação:

“Art. 84-A. Após efetuado o registro cadastral da imunidade tributária, de que tratam
os artigos 21-A e 75-B, poderá haver abertura de procedimento fiscal no sentido de verificação
do atendimento dos requisitos legais e constitucionais condicionantes ao benefício. (AC)

§ 1º. Sendo constatado, no procedimento fiscal, o não atendimento dos requisitos, a
aplicação do benefício será suspensa mediante a comunicação ao Contribuinte por meio do
Termo de Encerramento de Ação Fiscal. (AC)

§ 2º. O Termo de que trata o parágrafo anterior deverá demonstrar os pontos que
deram  causa  à  suspensão  do  benefício  ou  estar  suportado  por  Relatório  de  Fiscalização
circunstanciado. (AC)

§ 3º. Do recebimento do Termo de Encerramento, o contribuinte terá o prazo de 30
(trinta) dias para eventual impugnação. (AC)”

 Art. 7º  Fica acrescido o artigo 84-B do Decreto nº 8.473, de 29 de novembro de
1995, com a seguinte redação:

 “Art.  84-B.  O  declarante  deverá  informar  à  Secretaria  da  Receita  Municipal  as
alterações das condições que justificaram a emissão da Declaração de Imunidade, no prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir do momento em que ocorrerem.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no “caput” deste artigo sujeitará o
declarante às penalidades previstas na legislação tributária do Município. (AC)”

Art. 8º Ficam revogados os arts 44 e 45 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, 29 de dezembro de 2020; 145º da colonização e 130º da Emancipação Política.

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.

Grégora Fortuna Passos,
RESPONDENDO PELA SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL.

Gilmar Santa Catharina,
SECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL.
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