
LEI MUNICIPAL Nº 5.820, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017 
 

Altera parcialmente a Lei Municipal n°. 
4.068, de 30 de dezembro de 2003, que 

dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, dando nova redação 

ao caput do artigo 2°.; dando nova 

redação aos incisos X, XIV, XVII do § 2°, 

do artigo 4°.; criando os incisos XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, no § 2° do artigo 4°.; 
e renumerando os §§ 1°, 2° e 3°, como 3°, 

4° e 5°, respectivamente, todos no artigo 

4°.; Criando o inciso IV e alterando a 

redação do § 2°, ambos no artigo 6°.; Dá 

nova redação ao § 3° e cria o § 4°, ambos 

no artigo 7°.;  Dá nova redação ao caput, 

renumera o parágrafo único como § 1°, e 

cria o § 2° no artigo 13.; Renumera o 

parágrafo único como § 1° e cria o § 2°, no 

artigo 15.; Cria a alínea "c", no § 4°. do 

artigo 18.; Dá nova redação ao caput e 

cria o parágrafo único, no artigo 22.; Cria 

a alínea "g", no inciso I; e cria o inciso V, 

e alíneas "a", "b" e "c", todos no artigo 

28.,; Dá nova redação ao artigo 32., todos 

da Lei Municipal n°. 4.068, de 30 de 

dezembro de 2003. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

 

FAÇO SABER  que a Câmara de Vereadores de Bagé, APROVOU e eu 

SANCIONO a seguinte 

 

Art. 1°. O caput do artigo 2°., da Lei Municipal n°. 4.068, de 30 de dezembro de 

2003, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art. 2°. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS tem como fato 

gerador a prestação de serviços constantes no anexo I desta lei realizada por pessoa 

física ou jurídica com ou sem estabelecimento fixo.” (NR) 

 

 

 

 



Art. 2°. Dá nova redação aos incisos X, XIV, XVII do § 2°, do artigo 4°.; cria os 

incisos XXI, XXII, XXIII, XXIV, no § 2° do artigo 4°.; e renumera os §§ 1°, 2° e 3°, 

como 3°, 4° e 5°, respectivamente, todos no artigo 4°., da Lei Municipal n°. 4.068, de 30 

de dezembro de 2003, os quais passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art. 4°..…...…………………………………………………..........................…. 

  
…….………...………..............................................................................………... 

 

§ 2°…………...…………………………………………………………………… 

       

 ………………………………………………………………....…………………. 

 

X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, 

plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração 

florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de 

florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; (NR) 

 

.......................................................…............………………………...................... 

  
XIV – 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) 

 

 ...............................................................………………………............................. 

  
XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos 

serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; (NR) 

 

....................................................................………………………..…...............… 

 

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

(NR) 

 

XXII – 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;(NR) 

 

XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.(NR) 

 

XXIV – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço na hipótese  

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 lei complementar federal, 

exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a 

esta Lei por parte do município do prestador.(NR) 

 

§ 3° No caso dos serviços a que se refere o sub-item 3.04 da Lista anexa, 

considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto a este Município, relativamente 

à extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 

objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 

compartilhado ou não, existentes em seu território. 

 

§ 4° No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Lista anexa, 

considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto a este Município, relativamente 

à extensão de rodovia explorada, existente em seu território. (NR) 

 

§ 5° Considera-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular." 

 

Art. 3°. Cria o inciso IV e altera a redação do § 2°, ambos no artigo 6°., da Lei 

Municipal n°. 4.068, de 30 de dezembro de 2003, os quais passam a vigorar com as 

seguintes redações: 

 

“Art. 6°..........................................................……......……………….......…..…... 

 

……………………….........................................................................................… 

 

IV – a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune 

ou isenta, na hipótese prevista do inciso XXIV do art. 4°. desta Lei. (NR) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

§ 2° O valor do imposto retido na forma do § 1° deste artigo, deverá ser 

recolhido até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês em que ocorreu a prestação de 

serviço;” (NR) 

 

.................................................….....................................………………………... 

 

Art. 4°. Dá nova redação ao § 3° e cria o § 4°, ambos no artigo 7°, da Lei 

Municipal n° 4.068, de 30 de dezembro de 2003, que passam a vigorar da seguinte 

forma: 

 

 

 

“Art. 7°..............................................................................…..………………........ 



  
..................................................................………………………....….............….. 

 

§ 3° Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços o valor dos 

materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista 

de serviços anexa a esta Lei Complementar conforme regulamentado por decreto. (NR) 

 

§ 4° A base de cálculo do ISSQN poderá ser fixada por estimativa e 

regulamentada por decreto." (NR) 

 

Art. 5°. Dá nova redação ao caput, renumera o parágrafo único como § 1° e cria 

o § 2° no artigo 13, da Lei Municipal n°. 4.068, de 30 de dezembro de 2003, os quais 

passam a vigorar com as seguintes redações:  

  
“Art. 13. Para os demais contribuintes, cuja forma de cálculo seja variável, o 

pagamento deverá ser efetivado até o dia 10 do mês subsequente ao mês da prestação de 

serviço. (NR) 

 

§ 1° O pagamento deverá ser efetivado em instituição bancária autorizada ao 

recebimento, devendo ser utilizada guia de recebimento cujo modelo tenha sido 

aprovado pela Fazenda Municipal. 

 

§ 2° Não se aplica o caput desse artigo aos contribuintes optantes pelo Simples 

Nacional cuja normativa segue as determinações da lei complementar 123/2006 e as 

resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional.” (NR) 

 

Art. 6°. Renumera o parágrafo único como § 1° e cria o § 2° no artigo 15., da Lei 

Municipal n°. 4.068, de 30 de dezembro de 2003, que passam a vigorar com as 

seguintes redações: 

 

“Art. 15...….........………………………….……................................................... 

 

§ 1° A inscrição será feita pelo contribuinte, ou seu representante legal, antes do 

início da atividade. 

 

§ 2° Mesmo inscrito no cadastro de ISS o contribuinte somente fica autorizado a 

funcionar após liberação do alvará de localização e funcionamento. (NR) 

 

Art. 7°. Cria a alínea "c", no § 4° do artigo 18, da Lei Municipal n°. 4.068, de 30 

de dezembro de 2003, que passa a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art. 18.........................................................…………………............................... 

  



..................................................…………..……...………..................................… 

 

§ 4° .................…..…………………...................................................................... 

   
......................................…………………………………....................................... 

 

c) trata-se de Microempreendedor Individual, conforme regulamentado na 

legislação federal.” (NR) 

   

Art. 8°. Dá nova redação ao caput e cria o parágrafo único, no artigo 22., da Lei 

Municipal n°. 4.068, de 30 de dezembro de 2003, que passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 22. São autoridades fiscais, representando o fisco municipal, os Fiscais de 

Tributos que tenham  sido aprovados em concurso público de prova ou prova e títulos 

com competência legal de lançamento de créditos tributários que exercem atividades 

relacionadas ao serviço de fiscalização tributária, com atribuições definidas nesta e em 

outras Leis ou regulamentos, competindo-lhes cumprir e fazer cumprir a presente Lei. 

(NR) 

 

Parágrafo único. As comunicações, intimações e demais documentos lavrados 

pela fiscalização tributária poderão ser entregues em mãos ao contribuinte ou alguém 

em seu domicílio, remetido pelo correio com aviso de recebimento datado e firmado 

pelo destinatário ou alguém de seu domicílio, ou por quaisquer outros meios 

determinados em decreto do executivo.” (NR) 

  

Art. 9°. Cria a alínea "g", no inciso I; e cria o inciso V, e alíneas "a", "b" e "c", 

todos no artigo 28, da Lei Municipal n°. 4.068, de 30 de dezembro de 2003, os quais 

passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

“Art. 28..........................................……………………..........………..............….. 

   
………………………………............................…................................................. 

   
I – .........................................................................................…………...………… 

   
g) não comunicar, dentro do prazo legal o encerramento da atividade que deve 

ser devidamente protocolado.” (NR) 

 

..............……............................……………..................………………................. 

V – multa de 5%  do valor da URP (ou unidade equivalente que a substituir) por 

evento, quando: (NR) 

 



a) o contribuinte que não aceitar ou rejeitar o RANFS (registro auxiliar da nota 

fiscal de serviço) nos prazos previstos na legislação vigente; (NR) 
 

b) o contribuinte não substituir o RPS (recibo provisório de serviço) por nota de 

serviço eletrônica nos prazos previstos na legislação vigente; (NR) 
 

c) o contribuinte não fizer a declaração de não movimentação nos prazos 

previstos na legislação vigente.”(NR) 
 

Art. 10. Dá nova redação ao artigo 32., da Lei Municipal n°. 4.068, de 30 de 

dezembro de 2003, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 32.
 
Revogam-se os artigos 2°. ao artigo 35., 64. ao artigo 67., todos da Lei 

Municipal n°. 2.045/79 e as Leis Municipais n°. 5080/2012 e 5414/2014.” (NR) 
 

Art. 11. Retira o item 41 do Anexo I, da Lei Municipal n°. 4.068/03. 
 

Art. 12. A lista de serviços anexa à Lei n°. 4068, de 30 de dezembro de 2003, 

passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo desta Lei. 
 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Parágrafo único. Terão eficácia a partir de 1° de janeiro de 2018 os dispositivos 

relativos a: 
 

a) serviços acrescentados no Anexo I desta Lei na Lista de Serviços da Lei  n °. 
4068, de 30 de dezembro de 2003; 

 

b) alíquotas alteradas no Anexo I, quando inferiores ou superiores às vigentes no 

Exercício de 2017. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 27 de outubro de 2017. 
 

    
 

                 DIVALDO LARA 
                 Prefeito Municipal 
 

EDUARDO DEIBLER 
      Secretário/GEPLAN                                                                                                                             

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm#anexo

