
 

 

 

LEI Nº 396, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2000. 

 

ALTERA A LEI Nº 74/90 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO 

MUNICÍPIO, PARA ACRESCENTAR SERVIÇO DE 

CONCESSÕES RODOVIÁRIAS SUJEITO AO IMPOSTO 

SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. 
 

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. O parágrafo único do art. 4º da Lei nº 74, de 31 de dezembro de 1990 – Código 

Tributário do Município, passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido do seguinte item: 

“Parágrafo Único - Para os efeitos deste artigo, considera-se serviço, nos termos da Lei 

Complementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987, com a alteração da Lei Complementar nº 100, de 22 

de dezembro de 1999: 

... 

101 – Exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução 

de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de 

trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de 

concessão ou de permissão ou em normas oficiais”. 

Art. 2º. O art. 7º da Lei nº 74/90 passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

“§ 4º. Na prestação do serviço a que se refere o item 101 da Lista do parágrafo único do art. 4º, 

o imposto é calculado sobre a parcela do preço correspondente à proporção direta da parcela da 

extensão da rodovia explorada, no território do Município, ou da metade da extensão de ponte que una 

este Município a outro. 

§ 5º. A base de cálculo apurado nos termos do parágrafo anterior: 

I – é reduzida, quando não houver posto de cobrança de pedágio no Município, para 

sessenta por cento de seu valor;  

II – é acrescida, quando houver posto de cobrança de pedágio no Município, do 

complemento necessário à sua integralidade em relação à rodovia explorada. 

§ 6º. Para efeitos do disposto nos §§ 4º e 5º, considera-se rodovia explorada o trecho limitado 

pelos pontos eqüidistantes entre cada posto de cobrança de pedágio ou entre o mais próximo deles e o 

ponto inicial ou terminal da rodovia.” 

Art. 3º. O art. 8º da Lei nº 74/90 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: 

“III – no caso do serviço a que se refere o item 101 da Lista do parágrafo único do art. 4º, 

o Município em cujo território haja parcela da estrada explorada.” 

Art. 4º. Em conformidade com o teto estabelecido pela Lei Complementar nº 100, de 22 de 

dezembro de 1999, a alíquota a ser aplicada, aos serviços previstos na presente Lei, é fixada em 5% 

(cinco por cento), e deverá ser incorporada à Tabela I, inciso III, alínea b, anexa à Lei Municipal nº 

74/90, da seguinte forma: 
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“b1) – Serviços de exploração de rodovia com pedágio (item 101).................... 5% 

  b2) – Serviços de execução de obras (...) 

  b3) – Qualquer tipo (...)” 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 01 de fevereiro de 2000. 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Amilton José de Oliveira 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 

 

Neiva Waschburger Kieling 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

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. 
 

 

 
 


