ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REUTER
DECRETO Nº 025, DE 17 DE MARÇO DE 2021
“REGULAMENTA A COBRANÇA DO
ISSQN SOBRE A CONSTRUÇÃO
CIVIL, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL Nº 2.072, DE 16 DE
DEZEMBRO DE 2020.”

CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO, Prefeita Municipal de
Morro Reuter, RS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal Vigente, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.072, de 16 de
dezembro de 2020;
DECRETA
Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente
sobre obras de construção civil será calculada segundo o padrão da construção e sua
metragem quadrada, de acordo com o anexo VIII do Código Tributário Municipal e
recolhido na forma do artigo 41, § 4º e seguintes do mesmo Código.
§ 1º Quando do encaminhamento da aprovação do projeto, o responsável
técnico deverá indicar o enquadramento da construção, conforme modelo de planilha
anexo a este decreto.
§ 2º Verificado que o enquadramento está de acordo com o projeto, pelo
Setor de Engenharia, o ISSQN será lançado.
§ 3º Na hipótese de divergência, o Setor de Engenharia indicará a
insubsistência, indicando o enquadramento do projeto para fins de lançamento do
ISSQN.
§ 4º O projeto licenciado somente poderá ser retirado pelo contribuinte após
a emissão da guia de pagamento do ISSQN junto ao Setor de Tributos.
§ 5º O lançamento do ISSQN incidente sobre obras de Construção Civil
ocorrerá no licenciamento da construção.
§ 6º Caso a obra seja realizada em desconformidade com o projeto é
assegurado ao Município a cobrança do ISSQN de acordo com o apurado no projeto
apurado.
§ 7º O valor do ISSQN será determinado mediante a multiplicação da
metragem quadrada de construção pelo valor do Imposto por metro quadrado conforme
Anexo VIII do Código Tributário Municipal.
Art. 2º Quando da execução de obras de construção civil contratadas pelo
Município, o ISSQN será retido no momento da quitação da respectiva nota fiscal de
prestação de serviços calculado conforme o Código Tributário Municipal (CTM).
§ 1º O contribuinte deverá indicar no momento da emissão do primeiro
documento fiscal se opta pelo regime presumido ou dedução real de valores.
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§ 2º Optando pelo regime presumido serão adotados os percentuais
indicados no Código Tributário Municipal.
§ 3º O regime presumido afasta a pretensão de revisão do tributo por
dedução real de valores.
§ 4º Optando pela dedução real de valores deverá o contribuinte apresentar
as notas fiscais dos materiais relativos à obra.
§ 5º A apuração do ISSQN por dedução real de valores seguirá as etapas de
processo fiscal, sendo assegurado:
a) prazo de 15 dias corridos para a apresentação das notas ficais dos
materiais relativos à obra, a contar da emissão da nota fiscal;
b) prazo de 15 dias corridos para manifestação sobre a apuração do ISSQN;
c) reclamação ao agente fazendário, em um prazo de 30 dias corridos,
contados do lançamento;
d) pedido de reconsideração ao agente fazendário e/ourecurso ao Prefeito,
em um prazo de 30 dias corridos da decisão denegatória quanto à reclamação. O prazo
da reconsideração e do recurso são concomitantes.
§ 6º Aplica-se no que couber as disposições sobre o processo fiscal
estabelecidas no Código Tributário Nacional e Código Tributário Municipal.
Art. 3ºAs obras de construção civil nas quais a proprietária for a própria
empresa executora, o ISSQN não será devido, mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
I -Relação contendo o nome dos empregados e suas respectivas funções;
II - CNPJ;
III - Cópias das GEFIP do último semestre;
IV - Cópia do instrumento de constituição da Pessoa Jurídica (Contrato
Social, Declaração de Firma Individual, Estatuto).
Art. 4º A realização de obra irregular, de forma parcial ou total, sujeita à
cobrança do ISSQN de acordo com vistoria in loco.
Art. 5º O direito de a Fazenda Municipal apurar e constituir créditos
relacionados a obras de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
§ 1º Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou
da sua total conclusão em período abrangido pela decadência. A comprovação deve ser
tanto em relação ao início quanto à conclusão da obra.
§ 2º Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o
mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI
da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III – recibo de pagamento a trabalhadores;
IV - notas fiscais de compra de materiais compatíveis com a construção, nas
quais conste o endereço da obra como local de entrega;
V - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3º A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á
com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
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I - habite-se ou Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - certidão expedida pelo Município que se reporte ao cadastro imobiliário
da época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro,
lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área construída;
III - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área
construída, lavrada em período decadencial;
IV - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4º A comprovação de que trata o § 3º dar-se-á também com a apresentação
de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em
período decadencial;
II - contas de telefone, água ou de luz para o endereço da edificação, emitida
em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em
época própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área construída;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área construída do
imóvel, expedida em período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área construída e a respectiva ART no
CREA, ou RRT no CAU.
§ 5º A falta dos documentos relacionados nos §§ 3º e 4º, poderá ser suprida
pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área construída.
§ 6º Não se aplica o disposto no § 4º quando se tratar de ampliação de
benfeitoria já existente ou construção de mais de uma unidade sobre o mesmo imóvel.
Art. 6º Na hipótese de reconhecimento de edificação ainda não lançada no
cadastro imobiliário, ou com a alteração construtiva em relação ao cadastro existente,
deverá ser promovida a revisão do cadastro imobiliário para fins de cobrança de IPTU,
respeitado o prazo de decadência quinquenal.
Art. 7º O ISSQN em relação a construção civil, exceto as obras contratadas
pelo município, poderá ser objeto de reclamação de seu cálculo ou lançamento,
conforme os seguintes prazos:
a) reclamação ao agente fazendário, em um prazo de 30 dias corridos,
contados do lançamento;
b) pedido de reconsideração ao agente fazendário e/ou recurso ao Prefeito,
em um prazo de 30 dias corridos da decisão denegatória quanto à reclamação. Os prazos
da reconsideração e do recurso são concomitantes.
Parágrafo único. Aplica-se no que couber as disposições sobre o processo
fiscal estabelecidas no Código Tributário Nacional e Código Tributário Municipal.

Art. 8º Para fins de restituição do ISSQN estabelecido no parágrafo único
do artigo 109 do Código Tributário Municipal, o contribuinte deverá solicitar a
restituição atendendo as seguintes hipóteses:
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I- a obra ou serviço não tiver sido iniciado e o período de validade do
projeto ou licença estiver esgotado (incluindo quaisquer prorrogações concedidas),
conforme prazos estabelecidos pelo Código de Obras e Edificações do município;
II - o proprietário do imóvel declare, via requerimento escrito e protocolado,
que não executará a obra, disponibilizando o projeto de construção para o respectivo
registro;
III - observar os demais requisitos elencados no artigo 111 do Código
Tributário Municipal;
IV - quando a obra tiver sido executada parcialmente e encontrar-se
paralisada em caráter definitivo, hipótese em que a devolução será proporcional.
§ 1º Na hipótese dos incisos I e II, deverá ser atestado pelo Setor de
Engenharia de que a obra não foi executada e em todas as vias do projeto de construção
deverá ser colocada informação de que a autorização de construção foi
cancelada/inutilizada pelo Município.
§ 2º Na hipótese de construção parcial deverá:
a) ser apresentado pelo responsável técnico da obra um levantamento
indicando o percentual e memorial descritivo da construção executada, quantificando a
respectiva metragem executada;
b) o levantamento apresentado pelo responsável técnico será analisado pelo
Setor de Engenharia que poderá acatá-lo ou indicar insubsistências, hipótese em que
serão procedidas as etapas regulares do processo fiscal;
c) termo de responsabilidade do proprietário do imóvel de que não serão
executadas novas etapas da obra sem a respectiva apresentação de novo projeto de
construção no Município e recolhimento do ISSQN.
Art. 9º O Manual de Tipologia de Edificações para ISSQN sobre
Construção Civil, bem como a Planilha de Apuração de ISSQN por antecipação de
pagamento, constituem anexos a este Decreto.
Art. 10º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MORRO REUTER, RS, 17 DE
MARÇO DE 2021.
CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO
PREFEITA MUNICIPAL.

REGISTRE-SE EPUBLIQUE-SE
ÉDERSON WICKERT,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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ANEXO I – PLANILHA DE APURAÇÃO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
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ANEXO II – MANUAL DE TIPOLOGIA DE EDIFICAÇÕES PARA FINS DE
ISSQN SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL
MANUAL DE TIPOLOGIA DE EDIFICAÇÕES PARA ISSQN SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL
I - Alvenaria Residencial/Comercial/Serviços
II- Madeira, Mista ou Outros Materiais Residencial/Comercial/Serviços
Benfeitorias como residências unifamiliares, casas pré-fabricadas de madeira ou mistas, residênciase
prédios multifamiliares (horizontais ou verticais), prédio popular, projeto de interesse social, residência popular, subsolos (referentes às áres utilizadas como estacionamento, dependências e similares),
garagens (inclusive sob pilotis ou subsolo), áreas abertas sob pilotis (quando utilizadas como estacionamento, dependências e similares),quiosques, mezaninos (quando o imóvel possuir destinação residencial/comercial/serviços), sótãos com acesso permanente, containers (contêineres)ressignificados
para uso residencial/comercial/serviços, hotel, motel, apart hotel, flat service, flat residence, spa,
hospital, asilo e similares oudemais imóveis onde haja hospedagem ou pernoite, teatro, cinema, danceteria, bar ou casa de espetáculos, supermercado ou hipermercado, templo religioso ou igreja, prédio de garagens/vagas de estacionamento, posto de gasolina (inclusive a área destinada às bombas),
rodoviária, casa de festas, clínicas, pet shop, lava jato,salas e galerias comerciais, lojas, prédio de salas comerciais e/ou lojas, escritório ou consultório, shopping center ou centro comercial, lanchonete,
padaria ou restaurante, dependências de clube recreativo, escolas, academias, mercado popular,
autoescola, oficina mecânica, pavilhão para feiras, eventos ou exposições, ginásio de esportes, estádio de futebol, aeroporto (exceto hangar) e quaisquer outras edificações que, em virtude de seu uso
ou características, se enquadrem no uso residencial/comercial/serviços.
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III- Alvenaria Industrial:
Edificações com foco na transformação de matérias-primas em mercadoria através do trabalho humano e/ou maquinário, sejam bens de produção (extrativaou bens de capital), indústrias de bens
intermediários ou indústrias de bens de consumo, considerando-se indústrias e fábricas em geral, tais
como madeireiras, siderúrgicas, metalúrgicas, extração mineral ou carvão, petroquímicas, têxtil, alimentícia, de remédios, de cosméticos, de material elétrico, de vestuário ou calçado, fábricas de peças, de tratores, de máquinas industriais, de motores, de móveis, de esquadrias, de eletroeletr ônicos,
depósito fechado de uso industrial, silo/tanque/reservatório de uso industrial, barracão de uso industrial, hangar, transformadores elétricos, geradores, antenas de celular/internet, containers (contêineres), exceto aqueles ressignificados para uso residencial/comercial/serviços, etc.
Obs.: No caso de enquadramento da construção como alvenaria industrial, as áreas relativas aos escritórios, banheiros ou lavabos, recepção, administração, guaritas, etc.deverão ser enquadradas na
Tabela Residencial/Comercial/Serviços.
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IV - Telheiros
Benfeitorias constituídas por uma cobertura suportada por meio de colunas ou pilares, aberta em todas
as faces ou parcialmente fechada, comocoberturas de quadras esportivas, alpendres (sem fechamento
lateral), abrigo ou área coberta para utensílios, maquinários, veículos, lenha, etc.
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V - Agropecuário
Benfeitorias de uso rural, quando de caráter não-rudimentar e/ou não-provisório, como aviários, pocilgas, estábulos, viveiros, estufas, galpões para guardar equipamentos agrícolas, celeiros, currais, galinheiros, chiqueiros, estrebarias, bretes cobertos, canis, gatis, haras, criadouros diversos, edificações
para estocagem de forrageiras ou fardos, silos para estocagem de grãos destinados a alimentação dos
animais, etc.
Obs.: as benfeitorias aqui referidas são aquelas sem alas para corte, preparo, administrativo, banho/tosa, escritórios, sanitários, etc. Estas deverão ser enquadradas no padrão Industrial ou Comercial,
dependendo da utilização.
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VI - Terraço
Local descoberto sobre uma edificação ou ao nível de um de seus pavimentos, constituindo piso acessível e utilizável, exposto ao ar livre, podendo ou não contar com grades de ferro ou baixas colunas de
madeira ou concreto, como medida de proteção. Não abriga função essencial ao pleno funcionamento
da unidade.
Obs.: A área de terraço deve incluir o guarda-corpo, mas não a parede de fechamento do ambiente.
Não deve ser confundida com área de varanda ou sacada.

