
LEI Nº 6.129, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004.

Altera os artigos 1º e 2º da Lei nº 5.807 de 09/01/03, 
que  Dispõe  sobre  responsabilidade  tributária  em 
substituição para fins de lançamento e arrecadação 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

ALEXANDRE  A.  GOELLNER,  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam acrescidos ao caput do art. 1º da Lei 5.807/03, de 09 de janeiro 
de 2003, os incisos V a XIX:

V - As empresas concessionárias de energia elétrica, telefonia,  transporte 
coletivo  municipal  e  de  distribuição  de  água,  pelo  ISSQN relativo  aos  serviços  a  elas 
prestados;

VI - As empresas de supermercados e hipermercados, pelo ISSQN relativo 
aos serviços a elas prestados;

VII  - As  empresas  que  explorem serviços  de  hotéis,  apart  -  hotéis,  pelo 
ISSQN relativo aos serviços a elas prestados;

VIII  - Os shoppings centers e centro comerciais,  pelo ISSQN relativo aos 
serviços a eles prestados;

IX  - As  instituições  de  ensino  regular,  pré-escolar,  fundamental,  médio  e 
superior, bem como os de orientação pedagógica e educacional, treinamento e avaliação 
de pessoal, pelo ISSQN relativo aos serviços a elas prestados;

X - As indústrias, pelo ISSQN, relativo aos serviços a elas prestados;
XI -  Os  produtores  de  evento,  espetáculos,  entrevistas,  shows,  ballet, 

danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres, pelo 
ISSQN devido aos serviços a eles prestados, decorrentes dos eventos supramencionados;

XII -  As  incorporadoras,  construtoras,  empreiteiras  e  administradoras  de 
obras de construção civil, sobre todos os serviços prestados em obras localizadas dentro 
do Município de Carazinho e em relação aos serviços sub-empreitados, pelo ISSQN devido 
sobre serviços a elas prestados;

XIII -  As  empresas  que  explorem  serviços  de  planos  de  saúde  ou  de 
assistência médica hospitalar, através de planos de medicina de grupo e convênios, pelo 
ISSQN devido sobre serviços a elas prestados;

XIV - As empresas de correios e telégrafos, concessionárias, detentoras ou 
permissionárias do serviço de transmissão e recepção de mensagens escritas, fonadas, 
telegrafadas, televisionadas, faladas ou difundidas por quaisquer outros meios, pelo ISSQN 
relativo aos serviços a elas prestados;

XV - O Município de Carazinho, por seus poderes Executivo e Legislativo, 
pelo ISSQN relativo aos serviços a elas prestados;

XVI -  Administradoras e condomínios,  pelo ISSQN relativo aos serviços a 
elas prestados;

XVII -  Administradoras de aeroportos,  pelo ISSQN relativo aos serviços a 
elas prestados;
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XVIII -  O  organizador,  promotor,  proprietário  ou  responsável  pelo 
estabelecimento  onde se  realizam bailes,  shows,  festivais,  recitais  e  congêneres,  pelo 
ISSQN relativo aos serviços a ele prestados:

XIX - As empresas de vigilância pessoal ou eletrônica, pelo ISSQN relativo 
aos serviços a elas prestados;

Art. 2º Fica acrescido o §4º ao artigo 2º da Lei 5.807/03 de 09/01/03:

§4º  O  substituto  tributário  deverá  entregar  mensalmente  no  Setor  de 
Fiscalização, Secretaria Municipal da Fazenda, até o 5º útil do mês subseqüente ao de 
ocorrência do fato gerador, a Declaração de Retenção de ISSQN, conforme modelo a ser 
fornecido pela Fiscalização Tributária, que deverá conter, no mínimo, a discriminação dos 
contribuintes  alcançados  pela  retenção  no  período,  bem  como  o  CNPJ  destes 
contribuintes, o valor da nota fiscal, base de cálculo do tributo e valor retido.

Art.  3º  Esta  Lei  entra  em  vigor  decorridos  90(noventa)  dias  da  sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho, 29 de outubro de 2004.

                                                                                    ALEXANDRE A. GOELLNER
                                                                                      Prefeito Municipal
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