
 

 

 

LEI Nº 395, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1999. 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 74/1990 – 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS A 

TRIBUTOS MUNICIPAIS. 

 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1º. Os dispositivos abaixo enumerados da Lei nº 74, de 31 de dezembro de 1990, que 

estabelece o Código Tributário do Município, passam a vigorar com as seguintes alterações e 

acréscimos: 

 “Art. 59 - Para o cálculo do imposto devido anualmente, sobre o valor venal do imóvel 

serão aplicadas as seguintes alíquotas: 

I – ... 

II – 2,0% (dois por cento), quando se tratar de imóvel não edificado. 

Parágrafo Único - A alíquota do inciso I, para os imóveis edificados, será reduzida nos 

seguintes exercícios para os seguintes percentuais: 

2000 e 2001 – 0,3% (três décimos por cento); 

2002 a 2005 – 0,4% (quatro décimos por cento).” 

“Art. 60 - Será considerado imóvel não edificado, sujeito à respectiva alíquota, o terreno 

sobre o qual haja prédio em ruínas, em demolição, interditado ou condenado à demolição ou à 

restauração, ou que contenha construção em andamento ou paralisada, excetuando-se o caso de ser 

expedido “habite-se” parcial ou o caso de ocupação, quando esta ocorrer antes do “habite-se”.” 

... 

“Art. 85 - ... 

§ 1º - A Taxa de Licença será devida pelo seu valor integral, independentemente da data de 

concessão da licença, vigorando até a baixa ou até a alteração de nome, firma ou razão social, de 

endereço da localização ou de ramo de atividade. 

§ 2º - A Taxa de Fiscalização ou Vistoria, no primeiro ano de funcionamento, será 

proporcional ao número de meses, cheios mais a fração, que restar a contar da data de abertura do 

estabelecimento. 

§ 3º - A Taxa de Licença para atividade ambulante terá validade máxima de 01 (um) ano a 

contar da data do licenciamento.” 

... 

“Art. 123 - ... 

VIII – ... 
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a) multa de 2% (dois por cento) quando o pagamento se efetuar nos 

primeiros 30 (trinta) dias após o vencimento ou de 5% (cinco por cento) após o 30º (trigésimo) dia 

do vencimento;  

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração. 

... 

“Art. 138 - ... 

... 

V – os prédios das viúvas, de órfãos menores não emancipados e de pessoas 

aposentadas e ou incapacitadas para o trabalho, reconhecidamente pobres, que comprovem não 

possuir renda familiar superior a dois salários mínimos mensais, desde que a propriedade seja 

única no município, usada exclusivamente para sua residência e seu valor venal não ultrapasse a 

15.000 UFIR’s.” 

... 

“Art. 147 -  A Unidade de Referência Tributária (URT) do Município de Glorinha, para 

fins e efeitos do disposto neste Código, tem seu valor igualado ao valor em reais correspondente a 

20 (vinte) UFIR – Unidade Fiscal de Referência do Governo Federal.” 

Art. 2º. As tabelas anexas à Lei nº 74/1990 – Código Tributário Municipal – passam a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Tabela I – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

I - ... 

a) – Profissional liberal de nível universitário  

       e o legalmente equiparado ................................................................. 72 UFIR; 

b) – Profissional de intermediação, como corretor, agente,  

        representante, comissionado e demais  ............................................. 60 UFIR; 

c) – Profissional técnico de nível médio,  

inclusive técnico em contabilidade, despachante, protético .............. 60 UFIR; 

d) – Profissional instrutor ou treinador de curso não regulamentado, profissional 

sem especialização regulamentada ou de pouca complexidade ou de pouca 

renda e o profissional não classificado nos demais grupos ............... 36 UFIR; 

e) – Profissional em atividade artesanal de baixa renda, regulamentada pelo 

Executivo Municipal .......................................................................... 12 UFIR. 

II - ... 

    - Por profissional habilitado.................................................................... 60 UFIR 

III - ... 

b) Demais prestadores de serviço, sobre a receita bruta: 

b1) – Serviços de execução de obras civis ou hidráulicas ........................... 3% 

b2) – Qualquer tipo de prestação de serviços  

          não especificados nesta Tabela...................................................... 2,5%”  
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 “Tabela IV – TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, DE FISCALIZAÇÃO DE  

ESTABELECIMENTOS E DE AMBULANTES 

I – DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO – PESSOAS JURÍDICAS 

1 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇO: 

a) em prédio com até 20m²  ........................................................................ 10 UFIR 

b) em prédio com mais de 20m² e até 40m² ............................................... 20 UFIR 

c) em prédio com mais de 40m² e até 80m² ............................................... 40 UFIR 

d) em prédio com mais de 80m² ................................................................. 50 UFIR 

2 - ... 

VENDEDORES AMBULANTES 

a) em caráter permanente, por ano: 

a1) sem veículo ou com veículo de tração manual ou animal ............ 12 UFIR 

a2) com veículo motorizado ................................................................ 24 UFIR 

a3) em tendas, estandes e similares, inclusive nas feiras,  

anexo ou não a veículos ...................................................................... 24 UFIR 

b) ... 

II – DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO – PESSOAS JURÍDICAS 

1 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇO: 

a) em prédio com até 20m² ......................................................................... 20 UFIR 

b) em prédio com mais de 20m² e até 40m² ............................................... 40 UFIR 

c) em prédio com mais de 40m² e até 80m² ............................................... 80 UFIR 

d) em prédio com mais de 80m² ............................................................. 100 UFIR” 

Art. 3º. Na Tabela IV, inciso II – DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO, ficam revogados os 

coeficientes ou as alíquotas referentes a PESSOAS FÍSICAS e VENDEDORES AMBULANTES. 

Art. 4º. Para o pagamento dos tributos em parcela única, poderão os contribuintes optar 

por:  

a) 30% (trinta por cento) de desconto até o 10º dia útil do mês de fevereiro de cada ano; 

b) 20% (vinte por cento) de desconto até o 10º  dia útil do mês de março de cada ano; 

c) 10% (dez por cento) de desconto até o 10º dia útil do mês de abril de cada ano. 

Art. 5º. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU será lançado e cobrado com o 

desconto de 2/3 (dois terços ou 66,66%) dos terrenos de loteamento pertencentes ao respectivo 

loteador, liberados para comercialização em loteamentos ainda não entregues ao poder público 

municipal. 

Parágrafo Único. As quadras não liberadas para comercialização, de projetos de 

implantação de loteamentos em fase de urbanização, serão tributadas como glebas.  
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Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2000. 

Art. 7º. Ficam revogadas a Lei nº 165, de 27 de julho de 1993, a Lei nº 293, de 31 de 

dezembro de 1997, o artigo 1º da Lei nº 351, de 30 de dezembro de 1998, e as demais disposições 

em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 31 de dezembro de 1999. 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Amilton José de Oliveira 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

 

Neiva Waschburger Kieling 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

Jordani Daitx da Silveira 

Sec. Mun. da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo 

 

 

 

 Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 
 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 


