
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul                                                          Pág.1 de 5

LEI COMPLEMENTAR Nº 629, DE 11 DE DEZEMBRO DE 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 inciso XXIII do art. 57, da Lei Complementar nº 12, de 28 de dezembro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
 

"Art. 57. ...
 

...
 

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços descritos no subitem 15.09 da lista
anexa; (NR)
 
 

" Art. 2º  Ficam acrescidos os §§ 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 do art. 57, da Lei
Complementar nº 12, de 1994, com a seguinte redação:
 

"Art. 57.  ...
 

…
 

§ 5º  Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste
artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do caput
deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação
em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi
estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência,
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras
que venham a ser utilizadas.(AC)
 

§  6º  No  caso  dos  serviços  de  planos  de  saúde  ou  de  medicina  e  congêneres,
referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o
tomador  do  serviço  é  a  pessoa  física  beneficiária  vinculada  à  operadora  por  meio  de
convênio  ou  contrato  de  plano  de  saúde  individual,  familiar,  coletivo  empresarial  ou
coletivo por adesão.(AC)
 

§ 7º  Nos casos em que houver  dependentes  vinculados ao titular do plano,  será
considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo. (AC)
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§  8º  No  caso  dos  serviços  de  administração  de  cartão  de  crédito  ou  débito  e

congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar,
prestados  diretamente  aos  portadores  de  cartões  de  crédito  ou  débito  e  congêneres,  o
tomador é o primeiro titular do cartão.(AC)
 

§ 9º  O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador
dos  demais  serviços  referidos  no  subitem 15.01,  da  lista  de  serviços  anexa  a  esta  Lei
Complementar,  relativos  às  transferências  realizadas  por  meio  de  cartão  de  crédito  ou
débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:
 

I - bandeiras;
 

II - credenciadoras; ou
 

III - emissoras de cartões de crédito e débito.(AC)
 

§ 10.  No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos
serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem
15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista.(AC)
 

§ 11.  No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o
consorciado.(AC)
 

§ 12.  No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o
arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País,
e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no
País." (AC)
 

Art.  3º  Os  incisos  V,  VII,  VIII,  XI,  XII  e  XIII  do  §  1º,  do  art.  60,  da  Lei
Complementar nº 12, de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
 

"Art. 60. ...
 

§ 1º …
 

. . .
 

V  -  as  entidades  de  administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional,  de
qualquer  dos  poderes  da  União,  do Estado e  do  Município,  pelo  imposto  devido sobre
serviços  de  qualquer  natureza  a  elas  prestados,  exceto  para  os  serviços  referidos  nos
subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista anexa; (NR)
 
…
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VII - as pessoas jurídicas que explorem serviços de planos de medicina, de grupo ou
individual, e convênios, ou de outros planos de saúde quando tomarem ou intermediarem
serviços de saúde, dos quais resultem remunerações por elas pagas; (NR)
 

VIII - As pessoas jurídicas que exploram serviços de energia elétrica e de telefonia,
pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza a elas prestados, exceto para os
serviços referidos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista anexa; (NR)
 

…
 

XI  -  as  instituições  financeiras,  pelo  imposto  devido  sobre  serviços  de  qualquer
natureza a elas prestados, exceto para os serviços referidos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09,
15.01 e 15.09 da lista anexa; (NR)
 

XII - os promotores de eventos de diversão pública, quando contratarem serviços de
pessoas físicas e/ou jurídicas, cadastradas ou não neste Município, exceto para os serviços
referidos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista anexa; (NR)
 

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,
exceto para os serviços referidos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista anexa.
(NR)
 …”

Art. 4º  Acresce o inciso XIV ao art. 60 da Lei Complementar nº 12, de 1994, com a
seguinte redação:
 

"Art. 60.  ...
 

...
 

XIV -  as  pessoas  referidas  nos  incisos  II  ou  III  do  §  9º  do  art.  57  desta  Lei
Complementar,  pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I  do mesmo
parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de
serviços anexa a esta Lei Complementar.(AC)”
 

Art.  5º  Acresce o § 11 ao art.  60 da Lei  Complementar nº 12,  de 1994, com a
seguinte redação:
 

"Art. 60.  ...
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…

 
§ 11.  Os responsáveis tributários de que trata o inciso V, do §1º deste artigo ficam

desobrigados a efetuar a retenção, quando o serviço em questão for prestado por Instituição
Financeira e por Registros Públicos, Cartorários e Notariais.(AC)”
 

Art.  6º  Acresce o § 6º ao art.  62 da Lei  Complementar  nº  12,  de 1994,  com a
seguinte redação:
 

"Art. 62.  ...
 

§ 6º  O ISSQN devido em razão dos serviços referidos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09,
15.01 e 15.09 da lista anexa será apurado pelo contribuinte e declarado por meio de sistema
eletrônico  de  padrão  unificado  em  todo  o  território  nacional,  sendo  que  a  forma  de
pagamento,  o  prazo  de  vencimento  e  os  acréscimos  legais  decorrentes  de  atraso  no
recolhimento do tributo obedecerão às determinações da Lei Complementar Federal nº 175,
de 23 de setembro de 2020, ou legislação superveniente, e regulamentações expedidas pelo
Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN.(AC)”
 

Art. 7º  O caput do art. 82-I da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:
 

“Art. 82-I.  As administradoras de cartões de crédito e/ou débito, estabelecidas no
Município, ficam obrigadas a declarar à Secretaria da Receita Municipal as transações com
cartões de crédito e/ou débito realizadas em estabelecimentos credenciados, prestadores de
serviços, localizados no Município de Caxias do Sul.(NR)”
 

Art. 8º  Acresce o art. 82-K, da Lei Complementar nº 12, de 1994, com a seguinte
redação:
 

“Art. 82-K.  A Declaração de contribuintes com serviços referidos nos subitens 4.22,
4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista anexa deverá ser transmitida através do sistema eletrônico
de padrão unificado em todo o território nacional, de que trata o § 6º do art. 62, de acordo
com os prazos, layout e padrões definidos em legislação federal. (AC)”
 

Art. 9º  Acresce o inciso XX ao art. 83 da Lei Complementar nº 12, de 1994, com a
seguinte redação:
 

“Art. 83.  …
 

…
 

XX -  de importância  igual  a  50  (cinquenta)  VRMs,  por  mês  de  ocorrência,  aos
contribuintes  que  deixarem  de  apresentar,  apresentarem  fora  do  prazo  previsto,
apresentarem de forma incorreta,  indevida ou incompleta,  a Declaração de contribuintes
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com serviços referidos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista anexa, de que
trata o art. 82-L.(AC)”
 

Art. 10.  O art. 206 da Lei Complementar nº 12, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:
 

“Art.  206.  A prova de quitação do tributo será feita exclusivamente por certidão
negativa regularmente expedida nos termos em que tenha sido requerida pelo sujeito passivo
ou interessado, e terá validade pelo prazo de noventa (90) dias, contados da data de sua
expedição.(NR)”
 

Art. 11.  Ficam revogados o § 3º do art. 57, o § 10 do art. 60, o § 3º do art. 79-B e o
art. 82-D e seus §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 12, de 1994.
 

Art.  12.  Esta  Lei  Complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
respeitado, no que couber, o princípio da noventena.

Caxias  do Sul,  11 de  dezembro de 2020;  145º  da Colonização e  130º  da  Emancipação
Política.

Flávio Guido Cassina,
PREFEITO MUNICIPAL.
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