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PROJETO DE LEI Nº 120-01/2017 
  

Altera a Lei Municipal nº 4.167 de 22 de 
dezembro de 2005, para ajustá-la a Lei 
Complementar Federal nº 157, de 29 de 
dezembro de 2016. 

 

 Art. 1º Os itens 1.03, 1.04, 7.16, 11.02, 13.05, 14.05, 16.01, 25.02 da Lista de 
Serviços constante no § 1º do artigo 48 da Lei Municipal nº.4.167 de 22 de 
dezembro de 2005, passam a vigorar com as seguintes redações: 

              (...)  

“1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, 
imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, 
entre outros formatos, e congêneres.” (NR) 

“1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que 
o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.”(NR) 

(...) 
“7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de 
solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, 
exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.” 
(NR) 
(...) 

                     
“11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e 
semoventes.” (NR) 
 (...)  

“13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se 
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda 
que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de 
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, 
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao 
ICMS.” (NR) 

 (...) 
‘14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de 
objetos quaisquer.” (NR) 
(...) 

 “16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, 
ferroviário e aquaviário de passageiros.” (NR) 

          (...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista1.03
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista7.16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista11.02
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista13.05
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista14.05
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista16.01


 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: 39811000 

 

“25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos 
cadavéricos.” (NR) 

 

 Art. 2º. São acrescidos os itens 1.09, 6.06, 14.14, 16.02, 17.25, e 25.05, em 
suas respectivas posições, na Lista de Serviços constante no § 1º do artigo 48 da 
Lei Municipal n. nº.4.167 de 22 de dezembro de 2005 

          (...) 

“1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e 
periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de 
Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 
2011, sujeita ao ICMS).”  

            (...) 

“6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.”  

            (...) 

“14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento”  

(...) 

“16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.”  

            (...) 

“17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 
publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas 
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 
recepção livre e gratuita).”  

            (...) 

“25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.”  

 

 Art. 3º Altera a redação do caput e dos incisos XII, XVI e XIX do § 2º do artigo 
53 da Lei Municipal nº.4.167 de 22 de dezembro de 2005, que passam a ter a 
seguinte redação: 
 

“Art. 53. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV do § 
2º, quando o imposto será devido no local:” (NR) 

 § 2º. (...) 

“XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista25.02
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista1.09
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista6.06
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista14.14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista17.25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#lista25.05
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#art3xii
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árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres 
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para 
quaisquer fins e por quaisquer meios;” (NR) 

         (...) 

“XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, 
segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 
11.02 da lista anexa;” (NR) 

(...) 

“XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso 
dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;” (NR) 

         (...) 
 

 Art. 4º. São acrescidos os incisos XXIII, XXIV e XXV ao § 2º e insere os §§ 5º, 
6º, 7º e 8º ao artigo 53 da Lei Municipal nº 4.167 de 22 de dezembro de 2005, com a 
seguinte redação: 

Art. 53(...) 

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

“§ 6 . 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.”   

“§ 7º. O Poder Executivo regulamentará por decreto a forma de registro 
e as obrigações formais a serem cumpridas em relação aos terminais 
eletrônicos ou máquinas de operações descritas no §6º deste artigo.”  

 

“§ 8º- Em caso de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º do 
art. 8º-A da Lei Complementar Federal n.º 116, de 31 de julho de 2003, o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#art3xvi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#art3xix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#art3xxiii
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imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou 
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver 
domiciliado.”  

 

 Art. 5º Todos os contribuintes que, na data imediatamente anterior à 
publicação desta lei, gozem de isenção, incentivos, ou benefícios tributários ou 
financeiros concedidos com vínculo ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
que, de forma direta ou indireta, reduzam a alíquota do imposto a percentual inferior 
a 2% (dois por cento) terão esses benefícios revogados, a contar do dia 30 de 
dezembro de 2017. 

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor no prazo de noventa dias, a 
partir da data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 
2018. 

 GABINETE DO PREFEITO, em 15 de setembro de 2017. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

Registre-se e publique-se. 

 
 

   Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 
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Estrela, 15 de setembro de 2017. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 120-01/2017 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 120-01/2017, que altera a Lei Municipal nº 4.167 de 22 de dezembro de 
2005, para ajustá-la a Lei Complementar Federal nº 157, de 29 de dezembro de 2016.  

No dia 29 de dezembro de 2016 foi editada a Lei 
Complementar n. 157, que promoveu significativas alterações na referida Lei 
Complementar n. 116, algumas com vigência imediata e outras com vigência a contar do 
decurso de prazo referido no art. 6º da Lei Complementar n. 157/2016. 

Em face disso, considerando que a Lei Complementar é de 
simples regência geral, não sendo a instituidora do imposto nos municípios, que devem, 
por ser de sua competência, editar lei própria para instituir o imposto. 

A nova Lei do ISS acenou aos entes municipais como uma 
possibilidade de incremento da base de tributação do imposto sobre serviços, refletindo 
positivamente na arrecadação municipal. Essas alterações são significativas para os 
Municípios, principalmente em relação ao ISSQN dos cartões de crédito/débito, leasing e 
planos de saúde. 

Nessa linha, imperioso que o presente projeto de lei 
promovesse as adequações na lei tributária municipal, recepcionando a LC 157/2016, de 
modo a ajustar as alterações na redação dos itens de número 1.03, 1.04, 7.16, 11.02, 
13.05, 14.05, 16.01, 25.02 e incluir os novos itens de n. 1.09, 14.14, 16.02,17.25 e 25.05 
como serviços passíveis de cobrança pelo ente municipal. 

Contudo, para que surtam efeito a partir do ano de 2018, as 
alterações legislativas promovidas  necessitam ser aprovadas ainda no ano de 2017, 
impreterivelmente até a data de 02 de outubro de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anterioridade e anterioridade 
nonagesimal. 

A LC 157 prevê ainda que o imposto não poderá ser objeto 
de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive 
de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer 
outra forma que resulte direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a 
decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida em 2% (dois por cento), sob 
pena, de tipificar ato de improbidade administrativa qualquer AÇÃO ou OMISSÃO para 
conceder, aplicar ou manter benefícios financeiros ou tributários contrários às obrigações 
dispostas na LC 157/2017. 

Certos da compreensão da obrigatoriedade dos 
ajustamentos ora propostos e de que sua antecipação será benéfica aos contribuintes do 
ISSQN deste município, aguardamos pelo exame e aprovação deste Projeto de Lei 

Na certeza de contarmos com a compreensão dos nobres 
Edis, aguardamos análise e posterior aprovação para a matéria proposta. 

Atenciosamente, 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


