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LEI Nº 1.289, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

ACRESCENTA-SE A SEÇÃO IV NO CAPÍTULO ÚNICO DO 
TÍTULO VIII COM OS ARTIGOS 139-A, 139-B, 139-C, 
139-D,  139-E,  139-F,  ACRESCENTAM-SE OS 
PARÁGRAFOS 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 E 14 NO 
ARTIGO 32,  ACRESCENTAM-SE OS ARTIGOS 35-A, 35-
B, 35-C, 35-D, 46-A E 129-A NA LEI MUNICIPAL Nº 
546,  DE 31  DE DEZEMBRO DE 2002,  DÁ NOVA 
REDAÇÃO AOS ARTIGOS 35, 36, 42, 44, 45, 48, 49, 
137 E AO INCISO V DO ART. 144 DA LEI MUNICIPAL Nº 
546, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002, ALTERA O ITEM V 
DO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 546,  DE 31  DE 
DEZEMBRO DE 2002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Renato  Raupp  Ribeiro,  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. 1°. Acrescentam-se os Parágrafos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 e 14, todos no 
art. 32 da Lei Municipal n° 546, de 31 de dezembro de 2002, que instituiu o Código 
Tributário Municipal, com a seguinte redação:

“Art. 32. ...

§ 7º: Na hipótese de não efetuar a retenção a que está obrigado a providenciar,  
ficará o tomador do serviço responsável pelo pagamento do valor correspondente ao 
tributo não retido.

§  8º:  Será  também responsável  pela  retenção  na  fonte  e  recolhimento  do 
imposto o proprietário do bem imóvel, o dono da obra e o empreiteiro, quando os 
serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, forem prestados 
sem a documentação fiscal correspondente ou sem a prova do pagamento do ISS 
no Município.

§ 9º: Toda a empresa pública ou privada, Órgãos da Administração direta da 
União, do Estado ou do próprio município, bem como suas respectivas autarquias, 
sociedades de economia mista,  sob seu controle e as fundações instituídas pelo 
Poder  Público,  ficam sujeitas  às  disposições  do  presente  artigo,  seus  incisos  e 
parágrafos.

§ 10: Além da aplicação de multa por infração, igual a 3 URT, reajustáveis de 
acordo com os índices dos tributos municipais, considera-se apropriação indébita a 
retenção, pelo usuário do serviço, por prazo superior a 30 (trinta) dias, contados da 
data em que deveria ter sido providenciado o recolhimento do valor do tributo retido 
na fonte.

§ 11: Todo o contribuinte,  pessoa física ou jurídica, inclusive as imunes ou 
isentas que forem efetivar a retenção na fonte, deverão emitir, em meio eletrônico a 
ser  disponibilizado  pela  Secretaria  Municipal  da  Fazenda,  guia  específica  para 
efetuar o recolhimento.
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§ 12: A alíquota incidente sobre a retenção na fonte será aquela constante na 
legislação vigente a época do fato gerador.

§ 13: A fonte pagadora (contratante) dará ao prestador de serviço o recibo de 
retenção a que se refere este artigo, que lhe servirá de comprovante, e o mesmo 
deverá ser emitido por meio eletrônico disponibilizado pela Administração Municipal.

§  14.  A  pessoa  jurídica  estabelecida  no  município  de  Glorinha  e  que  seja 
tomadora de serviço é obrigado a prestar a declaração de movimento econômico 
mensal  em meio eletrônico de todas as notas fiscais  recebidas de prestação de 
serviços com ou sem incidência do imposto, nos mesmos termos do Art. 35 desta 
lei.”

Art. 2°. Os artigos 35, 36, 42, 44, 45, 48, 49 e 137 da Lei Municipal n° 546, de 
31 de dezembro de 2002,  que instituiu  o Código Tributário  Municipal,  passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
sujeitos ao regime de lançamento por homologação, são obrigados, além de outras 
exigências estabelecidas na Lei, à emissão e a escrituração das notas fiscais, livros 
fiscais e a declaração de movimento econômico mensal.

§ 1º. A declaração de movimento econômico mensal a que se refere o caput do 
presente artigo é constituída pela escrituração de todas as notas fiscais de prestação 
de  serviço  emitidas  pela  empresa  sujeitas  a  incidência  do  imposto,  bem  como 
aquelas recebidas de terceiros e sujeitas ou não à substituição tributária na forma da 
Lei.

§ 2º A declaração de movimento econômico mensal a que se refere o caput do 
presente  artigo  se dará em meio  eletrônico a ser  regulamentado via  decreto do 
poder executivo municipal.

§ 3º A falta de apresentação da declaração eletrônica implicará no lançamento 
de penalidades pecuniárias previstas no art. 144, V, desta lei.

§  4º  O  movimento  econômico  será  escriturado  em  meio  eletrônico,  pelo 
contribuinte,  inclusive  se  optante  pelo  Simples  Nacional,  dentro  do  prazo  de 
vencimento  do  imposto,  ou  seja,  até  o  dia  20  (Vinte)  do  mês  subseqüente,  no 
máximo,  contados do último dia  do mês de competência no qual  ocorreu o fato 
gerador do tributo.

§ 5º Quando a natureza da operação, ou as condições em que se realizar, 
tornarem impraticável ou desnecessária a emissão de nota de serviço, a juízo da 
Fazenda  Municipal,  poderá  ser  dispensado  o  contribuinte  das  exigências  deste 
artigo, calculando-se o imposto com base na receita estimada ou apurada na forma 
que for estabelecida via Decreto Municipal.

§ 6º No caso de roubo ou extravio de nota fiscal de prestação de serviço, fica 
instituída multa de 1 URT, por nota fiscal roubada ou extraviada, salvo quando o 
contribuinte  apresentar  certidão  de  ocorrência  devidamente  registrada  na  Polícia 
Civil, à data do fato, bem como comprovante de publicação do ocorrido na imprensa 
escrita (folha de jornal) realizada na época da perda ou roubo de tais documentos.”

§ 7º  O recolhimento da penalidade prevista no parágrafo anterior não inibe 
que, a critério do fisco municipal, seja realizado arbitramento e lançamento de ofício 
do valor do ISSQN correspondente, com base na média das receitas auferidas nos 
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últimos 12 (doze) meses, ou, comparativamente com a média de receitas auferidas 
por empresas de porte e atividades semelhantes.

§ 8º Quando da prestação do serviço, o contribuinte sujeito à alíquota variável 
escriturará  em  livro  fiscal,  eletrônico  ou  não,  os  serviços  e  outras  informações 
que vierem a ser estabelecidas em decreto municipal.

§9°  Os  prestadores  de  serviço  que  não  estejam sujeitos  à  modalidade  de 
lançamento por homologação, mas que sejam autorizados pelo fisco municipal  à 
emissão  de  Nota  Fiscal  de  Serviços,  também ficam obrigados  à  declaração  de 
movimento econômico mensal e as penalidades descritas no presente artigo e seus 
parágrafos no que couber.

Art. 36. Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a receita bruta 
poderá  ser  arbitrada  pelo  fisco  municipal,  levando  em  consideração  os  preços 
adotados em atividades semelhantes, nos casos em que:

I  -  o  contribuinte  não  exibir  à  Fiscalização  os  elementos  necessários  a 
comprovação de sua receita, inclusive nos casos de perda ou extravio dos livros ou 
documentos fiscais contábeis;

II - houver fundadas suspeitas de que os documentos fiscais ou contábeis não 
reflitam a receita bruta realizada ou o preço real dos serviços;

III  -  ocorrer  fraude  ou  sonegação  de  dados  julgados  indispensáveis  ao 
lançamento, inclusive nas declarações de movimento econômico em meio eletrônico; 

IV -  sejam omissas ou não mereçam fé às declarações ou esclarecimentos 
prestados pelo contribuinte;

V - o preço seja notoriamente inferior ao corrente no mercado ou desconhecido 
pela autoridade administrativa;

VI - o contribuinte não estiver inscrito no cadastro do município. 

VII – sejam omissas na declaração de movimento econômico.

Parágrafo Único: Para fins de apuração da receita bruta por arbitramento de 
que trata o presente artigo, o fisco municipal poderá levar em consideração, além de 
outros elementos que julgar pertinentes:

I - os preços correspondentes dos serviços no mercado, em vigor na época da 
apuração;

II  -  os  recolhimentos  feitos  em períodos  idênticos  pelo  contribuinte  ou  por 
outros contribuintes que exerçam a mesma atividade, em condições semelhantes. 

III  –  a  média  das  declarações  de  movimento  econômico  efetuadas  por 
empresas com mesma atividade e porte semelhante.”

“Art. 42. O imposto é lançado com base nos elementos do Cadastro Fiscal e, 
quando for  o  caso,  nas declarações apresentadas pelo contribuinte,  inclusive  as 
realizadas por meio eletrônico, bem como nas guias de recolhimento ou carnês de 
pagamento.

Parágrafo  único. A  falta  de  apresentação  de  declaração  de  movimento 
econômico  e  de  guia  de  recolhimento  mensal,  no  caso  previsto  no  caput, 
determinará o lançamento de ofício.”
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“Art. 44. No caso de atividade iniciada antes de ser promovida a inscrição, o 
lançamento retroagirá ao mês do início.”

“Art. 45. A receita bruta declarada pelo contribuinte por movimento econômico 
em meio eletrônico ou guia de recolhimento mensal será posteriormente revista e 
complementada, sendo o caso, promovendo-se o lançamento aditivo.”

“Art.  48. A  guia  de  recolhimento  referida  no  art.  42,  será  preenchida  pelo 
contribuinte  em  meio  eletrônico  a  ser  disponibilizado  pelo  Fisco  Municipal,  e 
obedecerá ao modelo aprovado pela Fazenda Municipal  e  instituído por  Decreto 
Municipal.”

“Art. 49. O recolhimento e a escrituração em meio eletrônico do ISS por parte 
das empresas ou a estas equiparadas que o recolhem em função da receita bruta 
deverá ser efetivado até o dia 20 (Vinte) do mês subseqüente a ocorrência o fato 
gerador.”

“Art. 137. Ressalvado o disposto no art. 116, o contribuinte será notificado do 
lançamento do tributo por uma ou mais de uma das seguintes formas:

I  -  pela  imprensa  escrita,  por  rádio  ou  por  televisão,  e  outros  meios  de 
comunicação, de maneira genérica e impessoal;

II - pessoalmente, por servidor municipal ou aviso postal;

III - por Edital.

IV – por correio eletrônico (e-mail) devidamente autorizado e cadastrado junto à 
administração municipal ou por meio eletrônico, conforme disposto no art. 139-A e 
seguintes desta Lei, a ser regulamentado por decreto do executivo municipal.

Parágrafo único - No caso previsto no inciso II deste artigo, será considerada 
efetiva a notificação quando entregue no endereço indicado pelo contribuinte.”

Art. 3°. Acrescentam-se os artigos  35-A, 35-B, 35-C,  35-D, 46-A e 129-A na 
Lei Municipal n° 546, de 31 de dezembro de 2002, que instituiu o Código Tributário 
Municipal, com a seguinte redação:

“Art. 35–A. Os modelos, a impressão e a utilização dos documentos fiscais a 
que se refere o artigo 35 desta Lei serão definidos em Decreto Executivo. 

§ 1º A critério da Administração Municipal, poderá ser implementada a emissão 
de  Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  (NFS-e)  por  aplicativo  a  ser  instituído  e 
fornecido  pelo  Fisco  Municipal,  segundo  critérios  e  regulamentação  a  serem 
definidos por Decreto.

§ 2º O Decreto que se refere este artigo poderá prever hipótese de substituição 
dos  documentos  fiscais  para  atender  a  situações  peculiares,  desde  que 
resguardados os interesses do Fisco.

§  3º  A  impressão  de  Notas  Fiscais  de  Serviço,  validade  de  utilização  e 
quantidade depende da prévia e expressa autorização do Fisco Municipal, podendo 
tal autorização, a critério da Fazenda Municipal, ser efetuada por meio eletrônico.”

“Art.  35-B. Constituem instrumentos auxiliares da escrita fiscal,  os livros de 
contabilidade geral do contribuinte, tanto os de uso obrigatório quanto os auxiliares,  
os documentos fiscais, a guias de pagamento do imposto, a declaração mensal de 
movimento econômico e demais documentos, ainda que pertencentes ao arquivo de 
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terceiros, que se relacionem, direta ou indiretamente, com os lançamentos efetuados 
na escrita fiscal ou comercial do contribuinte ou responsável.”

“Art. 35-C. Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, sucursal, agência 
ou representação, terá escrituração tributária própria, vedada a sua centralização na 
matriz ou estabelecimento principal, inclusive no que se refere à declaração mensal 
de movimento econômico.”

“Art. 35 – D. O prestador e o tomador de serviços, tributados ou não tributados, 
ficam obrigados a manter em cada um dos estabelecimentos sujeitos à inscrição, os 
seguintes livros fiscais, escriturados através de programa eletrônico a ser fornecido 
pelo fisco municipal:

I – Livro de Registro de Prestação de Serviços;

II  –  Livro  de  Registro  de  Serviços  Tomados  de  Pessoas  Jurídicas  com 
documento fiscal;

III – Livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas 
sem documento fiscal. 

§ 1º. O livro de Registro de prestação de serviços deverá ser escriturado pelos 
contribuintes prestadores de serviços, de todos os serviços prestados, tributados ou 
não pelo  imposto,  no  aplicativo  (software)  disponibilizado pelo  fisco  municipal,  e 
poderá ser gerado e armazenado eletronicamente, sendo facultativa sua emissão e 
armazenamento em meio físico (papel).

§  2º.  O Livro de Registro  de Serviços Tomados de Pessoas Jurídicas com 
Documento  Fiscal  deverá  ser  escriturado  pelos  tomadores,  contendo  todas  as 
informações  relativas  aos  serviços  adquiridos  mediante  apresentação  de 
documentos fiscais pelo prestador, tributados ou não pelo imposto, inclusive aqueles 
contratados com responsabilidade para recolhimento do ISS por retenção na fonte, 
atribuída pela legislação vigente, no aplicativo (software) disponibilizado pelo fisco 
municipal, e, poderá ser gerado e armazenado eletronicamente, sendo facultativa 
sua emissão e armazenamento em meio físico (papel). 

§ 3º. O livro de Registro de Serviços Tomados de Pessoas Físicas e Jurídicas 
sem Documento Fiscal deverá ser escriturado pelos tomadores, contendo todas as 
informações relativas aos serviços adquiridos sem a apresentação de documento 
fiscal  pelo  prestador,  inclusive  aqueles  contratados  com  responsabilidade  para 
recolhimento  do ISS por  retenção na fonte,  atribuída pela  legislação vigente,  no 
aplicativo  (software)  disponibilizado pelo  fisco  municipal,  e,  poderá  ser  gerado e 
armazenado eletronicamente, sendo facultativa sua emissão e armazenamento em 
meio físico (papel). 

§ 4º. Findo o exercício fiscal, o contribuinte e o tomador de serviços poderão 
providenciar  a  impressão  e  a  encadernação  dos  livros  e  conservá-los  no 
estabelecimento  pelo  prazo  regulamentar  ou  mantê-los  eletronicamente 
armazenados, para exibição ao Fisco quando solicitados, sob pena de multa.

§ 5º. Os livros previstos nos incisos I, II e III  poderão ser encadernados em 
volume  único,  contendo  a  indicação  respectiva,  ou  mantidos  armazenados 
eletronicamente.”

“Art.  46-A. A  autoridade  administrativa  poderá  fixar  o  valor  do  imposto 
estimativo:

I - quando se tratar de atividade exercida em caráter temporário;
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II - quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização;

III - quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos fiscais ou 
deixar,  sistematicamente,  de  cumprir  as  obrigações  acessórias  previstas  na 
legislação vigente;

IV - quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja espécie, 
modalidade  ou  volume  de  negócio  ou  de  atividade  aconselhar  tratamento  fiscal 
específico, a critério exclusivo da autoridade competente;

V  -  quando  o  contribuinte,  reiteradamente,  violar  o  disposto  na  legislação 
tributária, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

VI - sempre que o fisco municipal assim julgar indispensável. 

§ 1°. A autoridade administrativa poderá rever os valores estimados a qualquer 
tempo,  reajustando  as  parcelas  vencidas  do  imposto,  quando se  verificar  que a 
estimativa  inicial  foi  inadequada  ou  que  o  volume  ou  modalidade  dos  serviços 
tenham alterado de forma substancial.

§  2°.  Os contribuintes  abrangidos  pelo  regime de  estimativa  poderão,  num 
prazo de 15 (quinze)  dias,  a  contar  do ato que regulou a estimativa,  apresentar 
recurso contra o valor estimado.”

“Art.  129-A. Poderá a fiscalização municipal  utilizar-se de amplo e irrestrito 
cruzamento de dados oriundos de obrigações acessórias instituídas na legislação 
municipal, bem como de informações oriundas de convênios firmados ou a serem 
firmados com os demais entes federados, sobretudo através de meios eletrônicos, 
para fins de apuração fiscal e autuações, se pertinentes.”

Art. 4°. Fica acrescentada a Seção IV no Capítulo Único do Título VIII que 
trata DA NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO com os artigos 139-A, 139-B, 139-C, 139-
D, 139-E e 139-F na Lei Municipal n° 546, de 31 de dezembro de 2002, que instituiu 
o Código Tributário Municipal, como segue:

“Seção IV

Das Comunicações por Meio Eletrônico

 “Art.  139–A.  O  uso  de  meio  eletrônico  na  tramitação  de  processos 
administrativos municipais, comunicação de atos, notificações e intimações de todas 
as espécies será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I  -  meio  eletrônico  qualquer  forma  de  armazenamento  ou  tráfego  de 
documentos e arquivos digitais;

II  -  transmissão  eletrônica  toda  forma  de  comunicação  à  distância  com  a 
utilização  de  redes  de  comunicação,  preferencialmente  a  rede  mundial  de 
computadores;

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do 
signatário, pelo padrão IPC-Brasil: 

a)  assinatura  digital  baseada  em  certificado  digital  emitido  por  Autoridade 
Certificadora credenciada, a ser regulamentada por decreto;
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b) mediante cadastro de usuário e senha na Administração Municipal, a ser 
regulamentado  por  decreto  e  conforme disciplinado  pelos  órgãos  respectivos  da 
administração municipal.

c) a senha de acesso a que se refere o inciso anterior é de uso pessoal e  
intransferível, sendo de responsabilidade do usuário sua guarda e sigilo.”

“Art. 139-B.  O acesso e a prática de todos os atos e procedimentos em geral 
por meio eletrônico serão  admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma 
do art. 139-A desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio na Administração 
Municipal, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1°  O credenciamento na Administração Municipal será realizado mediante 
procedimento  no qual  esteja  assegurada a  adequada identificação presencial  do 
interessado.

§ 2°  Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de 
modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3°  Os órgãos da Administração Municipal poderão criar um cadastro único 
para o credenciamento previsto neste artigo, ou separadamente, conforme interesse 
da Administração.

§ 4° Os servidores da Administração Municipal utilizarão assinatura digital em 
todos os documentos emitidos e publicados por meio eletrônico nos termos desta 
Lei.”

“Art.  139-C.  Consideram-se  realizados  os  atos  e  procedimentos  por  meio 
eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema da Administração Municipal, do que 
deverá ser fornecido protocolo eletrônico.

Parágrafo  único.  Quando  os  procedimentos  forem enviados  para  atender 
prazo específico, serão considerados tempestivos os transmitidos até as 24 (vinte e 
quatro) horas do seu último dia.”

“Art.  139-D.  A  Administração  Municipal  poderá  criar  Diário  Eletrônico, 
disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos 
administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações 
em geral.

§ 1°  O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser 
assinados digitalmente nos moldes do art.139-A, §1°, III, desta Lei.

§ 2°  A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui  qualquer  outro 
meio  de  intimação,  citação  e  publicação  oficial,  para  quaisquer  efeitos  legais, 
podendo,  porém,  o  ato  ser  praticado,  a  critério  da  Administração,  pelas  demais 
formas previstas no art. 137 desta Lei.

§ 3°  Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 
disponibilização da informação no Diário Eletrônico.

§ 4°  Os prazos terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como 
data da publicação.

§ 5° Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a 
realização de citação, intimação ou notificação, esses atos poderão ser praticados 
segundo as regras previstas no art.137 desta Lei.
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§  6°  Os  documentos  produzidos  eletronicamente  e  publicados  em  meio 
eletrônico, com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta 
Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.”

“Art. 139-E. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio 
aos  que  se  cadastrarem  na  forma  do  art.  139-B  desta  Lei,  dispensando-se  a 
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1°  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando ou seu 
representante legal efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-
se a sua realização.

§ 2°  Na hipótese do § 1° deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em 
dia  não  útil,  a  intimação  será  considerada  como  realizada  no  primeiro  dia  útil  
seguinte.

§ 3°  A consulta referida nos §§ 1° e 2° deste artigo deverá ser feita em até 10  
(dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-
se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4°  Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência 
eletrônica,  comunicando o envio da intimação e a abertura  automática  do prazo 
processual nos termos do § 3° deste artigo.

§ 5°  Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa 
causar  prejuízo  a  quaisquer  das  partes  ou  nos  casos  em  que  for  evidenciada 
qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato deverá ser realizado por outro meio que 
atinja  a  sua  finalidade,  conforme  determinado  pela  autoridade  administrativa 
competente.

§ 6° As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, 
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

§7°  Consideram-se representantes  legais  para  os  efeitos  desta  lei,  aqueles 
cujas  documentações  sejam  entregues  em  meio  próprio  junto  à  Administração 
Municipal ou aqueles que possuam atribuição para tanto por Procuração Eletrônica 
emitida em aplicativo da Administração Municipal, com assinatura digital no padrão 
IPC-Brasil, a ser instituído e regulamentado por decreto.”

“Art. 139-F.  Observadas as formas e as cautelas do art. 139-E desta Lei, as 
citações,  intimações  e  comunicações  em  geral,  inclusive  da  Fazenda  Pública, 
poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra do seu conteúdo seja 
acessível ao citando.”

Art. 5°. Altera a redação do inciso V do Art. 144 da Lei Municipal n° 546, de 
31 de dezembro de 2002, que instituiu o Código Tributário Municipal, como segue:

“Art. 144. ...

V – 1 URT – Valor de Referência Municipal, quando:

a) deixar de emitir nota fiscal de serviço;

b) deixar  de  escriturar  os  Livros  Registros  instituídos  na  legislação 
municipal;

c) for omisso na declaração de movimento econômico em meio eletrônico 
prevista no art. 35 desta lei, a cada mês de competência.”
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Art. 6°. Dá nova redação ao Item V do Anexo I da Lei Municipal n° 546, de 31 
de dezembro de 2002, que instituiu o Código Tributário Municipal, como segue:

“V - RECEITA BRUTA

* Alíquotas (%)

Serviço Alíquota
a) Serviços dos itens descritos nos subitens: 3.04, 3.05, 

7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 11.01, 
11.02, 11.04, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 
12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 
16.01, 17.05, 17.10, 20.01, 20.02 e 20.03 da lista referida no 
Item I deste anexo

3,00 % (três por 
cento)

b) Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, 
inclusive  aqueles  prestados  por  instituições  financeiras 
autorizadas  a  funcionar  pela  União  ou  por  quem  de  direito 
(subitem 15.1 a 15.18)

5,00% (cinco por 
cento)

c)  Serviços de registros públicos,  cartorários e notariais 
(subitem 21.01)

5,00% (cinco por 
cento)

d)  Serviços  de  exploração  de  rodovia  com  pedágio 
(subitem 22.01)

5,00% (cinco por 
cento)

d) Qualquer tipo de prestação de serviço não previsto nas 
letras anteriores deste item e os constantes dos itens I e III,  
quando  prestados  por  sociedade  e  não  enquadrados  em 
alíquota especificada neste Anexo

2,00% (dois por 
cento)

 ( * ) Percentual a incidir sobre a base de cálculo”

Art. 7°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto no que couber.

Parágrafo Único. Em relação às penalidades, estas entrarão em vigor 90 dias 
após a data de sua publicação. 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 30 de dezembro de 2010.

Renato Raupp Ribeiro
Prefeito Municipal 

Robinson Barth Lima
Sec. Mun. daFazenda

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento


