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PROJETO DE LEI Nº 041/2017 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 

546, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2002, QUE 

REESTRUTURA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, CONSOLIDA A 

LEGISLAÇÃO 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. 1° O Art. 30 da Lei Municipal n° 546, de 31 de dezembro de 2002, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 30. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local 
do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV: 

.............................................................................................................. 

§ 2º. ..................................................................................................... 

............................................................................................................. 

XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23, e 
5.09; 

XXIV – do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços 
prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais 
descritos no subitem 15.01. 

XXV – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 
15.09. 

.............................................................................................................. 

§ 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, 
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. 

§ 6º  Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º, 
ambos do art. 8º-A desta Lei Complementar, o imposto será devido no local 
do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.” 

 

Art. 2° O Art. 32 da Lei Municipal n° 546, de 31 de dezembro de 2002, passa a 
vigorar acrescido dos §§ 15 e 16, com a seguinte redação: 
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“Art. 32. ... 

... 

§ 15. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o 
valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário 
da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação 
prestada por este. 

§ 16.  No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão 
de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou 
as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do 
domicílio do tomador do serviço.” 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeito a 
partir de 1º de janeiro de 2018. 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 18 de agosto de 2017. 

 
 

 

 
DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


