
LEI Nº 637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003. 

INSTITUI A RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – 

ISS, POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

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. Na condição de substitutos tributários, são responsáveis pelo pagamento do 

Imposto Sobre Serviços– ISS: 

I – as refinarias e/ou distribuidoras de petróleo ou derivados, pelo ISS relativo aos 

serviços a elas prestados; 

II – os bancos e demais entidades financeiras, pelo ISS devido sobre os serviços a eles 

prestados; 

III – as empresas seguradoras, pelo ISS devido sobre as comissões das corretoras de 

seguros; 

IV – as empresas e entidades que explorem loterias e outros jogos, inclusive apostas, 

pelo ISS devido sobre as comissões pagas aos seus agentes, revendedores ou concessionários; 

V – as empresas de correios e telégrafos, pelo ISS relativo aos serviços a elas prestados; 

VI – as empresas que explorem serviços de planos de saúde ou de assistência médica e 

hospitalar, através de planos de medicina de grupo e convênios, pelo ISS devido sobre 

serviços a elas prestados; 

VII – as empresas concessionárias dos serviços de energia elétrica, telefonia e 

distribuição de água, pelo ISS relativo aos serviços a elas prestados. 

VIII – os construtores e empreiteiros principais de obras hidráulicas, de construção civil 

ou de reparação de edifícios, logradouros, pontes e congêneres, pelo imposto relativo aos 

serviços prestados por subempreiteiros; 

IX – as incorporadoras de imóveis, pelo imposto devido pelos prestadores de serviços 

de construção civil que contratar diretamente; 

X – os contratantes de obras de construção civil, pelo imposto devido por empreiteiros 

ou subempreiteiros não estabelecidos no Município; 

XI – os titulares de direito sobre prédios ou os contratantes de obras e serviços, se não 

identificarem os construtores ou os empreiteiros de construção, reconstrução, reforma, 

reparação ou acréscimo desses bens, pelo imposto devido pelos construtores ou empreiteiros; 

XII – os que permitem em seus estabelecimentos ou domicílios a exploração de 

atividade tributável sem estar o prestador inscrito no órgão oficial competente, pelo imposto 

dessa atividade; 

XIII – os que efetuarem pagamento de serviços a terceiros não identificados, pelo 

imposto cabível nas operações; 
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XIV – as pessoas jurídicas, pelo imposto devido sobre os serviços a elas prestados por 

empresas de guarda, vigilância, limpeza, manutenção e conservação de imóveis, bem como 

por empresas de transporte, coleta, remessa ou entrega de valores; 

XV – As entidades de administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

quaisquer dos poderes do município, pelo imposto devido sobre serviços de qualquer natureza 

a elas prestadas. 

§ 1.º – Não ocorrerá substituição tributária quando o contribuinte prestador do serviço 

for pessoa física, sujeitar-se a pagamento do imposto com base fixa ou por estimativa, ou 

gozar de isenção ou imunidade tributárias, devidamente reconhecidas pela Municipalidade. 

§ 2.º – As hipóteses de substituição previstas nesta Lei só se aplicam quando as fontes 

tomadoras dos serviços forem estabelecidas no Município de Glorinha, sendo irrelevantes, 

para este fim, as denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação, 

contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

§ 3.º - O substituto tributário reterá e recolherá o imposto pelo qual é responsável, nas 

formas e prazos da lei. 

§ 4.º - A responsabilidade decorrente deste artigo independe da natureza e forma de 

contratação. 

§ 5.º - A responsabilidade prevista neste artigo é inerente a todas as pessoas, físicas ou 

jurídicas, pelo valor do tributo não descontado na fonte, ainda que alcançadas por imunidade 

ou por isenção tributárias. 

§ 6.º - Salvo para as entidades elencadas no inciso XV, não ocorrerá a retenção, a título 

de substituição tributária, quando o valor da prestação do serviço for igual ou inferior a R$ 

300,00 (trezentos reais), valor este a ser atualizado através de Decreto. 

Art. 2º. O proprietário de bem imóvel, o dono da obra e o empreiteiro são responsáveis 

solidários com o contribuinte pelo imposto devido, quanto aos serviços de execução de obras 

civis e hidráulicas e serviços complementares que lhes foram prestados, sem a documentação 

fiscal correspondente e/ou sem a prova do seu pagamento. 

Parágrafo único. No momento da solicitação do “habite-se”, não sendo apresentada a 

documentação fiscal correspondente, o imposto sobre os serviços terá como base de cálculo a 

Tabela anexa a este Código. 

Art. 3º. Para os efeitos deste imposto, considera-se: 

I – por empresa: 

a) toda e qualquer pessoa jurídica, inclusive a sociedade civil ou de fato, e empresa 

individual que exercer atividade econômica de prestação de serviços. 

II – por profissional autônomo: 

a) o profissional liberal, assim considerado todo aquele que realize trabalho ou 

ocupação intelectual (científica, técnica ou artística), de nível universitário ou a este 

equiparado, com o objetivo de lucro ou remuneração; 

b) o profissional não-liberal, compreendendo todo aquele que, não sendo portador de 

diploma de curso universitário ou a este equiparado, desenvolva uma atividade lucrativa de 

forma autônoma. 
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Parágrafo único. Equipara-se à empresa, para efeito de pagamento do imposto, o 

profissional autônomo que: 

I - utilizar mais de um (01) empregado, a qualquer título, na execução direta ou indireta 

dos serviços por ele prestados; 

II -  não comprovar a sua inscrição do Cadastro Econômico. 

Art. 4º. Mediante convênio, poderão também ser responsáveis por substituição 

tributária as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, de quaisquer 

dos poderes do Estado e da União, pelo ISS relativo aos serviços a elas prestados. 

Art. 5º. O imposto devido por substituição tributária deverá ser retido e recolhido pelo 

substituto tributário até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao de competência, ficando sujeito, 

a partir desta data, à incidência de juros e multa, na forma da legislação em vigor. 

§ 1.º – A responsabilidade do substituto pelo pagamento do imposto independe de sua 

retenção ou do pagamento dos serviços. 

§ 2.º – A substituição tributária prevista neste artigo não exclui a responsabilidade 

supletiva do prestador de serviço. 

Art. 6º. Os contribuintes bem como os substitutos tributários manterão controle em 

separado das operações sujeitas a este regime. 

Art. 7º. Decreto do Executivo regulamentará esta Lei, podendo estabelecer, dentre as 

situações previstas no art. 1º, casos e limites de valor de serviços excepcionados do regime de 

substituição tributária. 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 

do primeiro dia do terceiro mês a ela subseqüente. 

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 30 de dezembro de 2003. 

 

 
 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Paulo Alberto Galia 

Sec. Mun. da Educação 
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José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Ind., Com. e Turismo 

 

 

 

Vânia Rúbia Knobeloch dos Santos 

Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social 

 

 

 

Jorge Fagundes da Silva 

Sec. Mun. de Captação de Recursos e 

Desenvolvimento Econômico 

 

 

 

José Fernando Ckless Soares 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 
                 Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 

 

 
 


