LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CANOAS
LEIS MUNICIPAIS
1.107 de 14.12.66 -Concede isenção de pagamento do imposto “inter-vivos”, as companhias de
economia mista de que participe a União, o Estado ou o Município com 51% do Capital Social.
1.718 de 27.08.76 – Regula o processo de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana, incidente sobre áreas localizadas dentro da zona rural, com um ou menos hectare,
nos termos do que dispõe a Lei Federal n.º 5.868/72.
1.783 de 30.11.77 – Dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá normas de direito tributário
aplicáveis ao Município
1.943 de 10.12.79 – Estabelece normas sobre tributos municipais e dispõe sobre o Conselho Municipal
de Contribuintes.
2.141 de 15.06.83 – Extingue a tributação sobre substituição de veículo de aluguel, referida na Lei n.º
1943, de 10.12.79.
2.301 de 13.12.84 – Altera dispositivos das Leis n.ºs 1.783 e 1.943, respectivamente de 30 de
novembro de 1977 e de 10 de dezembro de 1979 e revoga a Lei n.º 2.241, de 03 de setembro de 1984.
2.317 de 15.05.85 – Altera a classificação dos pequenos estabelecimentos para efeito de incidência da
Taxa de Fiscalização de Atividades
3.059 de 28.12.90 – Altera a redação do artigo 65 e revoga o parágrafo único do artigo 66 da Lei n.º
1.783, de 30.11.77 e altera a redação do artigo 92 e revoga o seu parágrafo, da Lei n.º 1.943, de
10.12.79
3.656 de 23.12.92 – Concede isenção da Taxa de Fiscalização de Atividades, cria e altera dispositivos
na Lei n.º 1.943 de 10.12.79 (Código Tributário Municipal).
3.980 de 23.03.95 – Isenta de pagamento de imposto predial e territorial urbano (IPTU), e Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), entidades esportivas e clubes sociais que mantiverem.
4.177 de 10.06.97 – Dá nova redação à Lei n.º 2.588/88 e altera dispositivos da Lei 1.943/79 e dá
outras providências.
4.194 de 13.08.97 – Altera e revoga dispositivos das Leis 1.783 de 30 de novembro de 1977 e 1.943
de 10 de dezembro de 1979, no que dispõe sobre multas por sonegação de tributos.
4.239 de 19.12.97 – Altera e revoga dispositivos da Lei n.º 1.943, de 10 de dezembro de 1979, no que
dispõe sobre alíquota progressiva do IPTU.
4.319 de 04.12.98 – Institui o Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros – FUNREBOM,
estabelece o Sistema de Segurança e Prevenção de Sinistros, institui taxas e dá outras providências.
4.334 de 30.12.98 – Autoriza o município a proceder a compensação de créditos tributários.
4.536 de 07.05.01 – Institui a Unidade de Referência Municipal (URM) e dá outras providências.
4.582 de 07.11.01 – Revoga o artigo 94, da Lei 1.943/79, que trata da Dispensa de Juros e Multas, os
artigos 86 a 89, da Lei 1.783/77, que dispõem sobre Depósito Prévio para Interposição de Recurso ao
Conselho Municipal de Contribuintes, e altera o artigo 95, da Lei 1.943/79, quanto ao Parcelamento
de Créditos Tributários.

4.583 de 07.11.01 – Altera dispositivos da Lei 1.943, de 10 de dezembro de 1979, no que dispõe sobre
incidência e base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras
providências.
4.585 de 07.11.01 – Altera o artigo 22, da Lei 1.783, de 30 de novembro de 1.977, estabelecendo a
retenção na fonte do ISSQN e dá outras providências
4.586 de 07.11.01 – Revoga dispositivo da Lei 1.943, de 10 de dezembro de 1979, que dispõe sobre
isenções do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras providências
4.613 de 18.12.01 – Disciplina a instalação de canos de drenagem pluvial mediante pagamento de
tarifa
4.621 de 10.01.02 – Dispõe sobre pagamento de débitos fiscais em atraso, estabelece normas para
sua cobrança administrativa extrajudicial e dá outras providências.
4.626 de 06.02.02 – Revoga o inciso I, da letra “a” e letra “b”, do item 10, do Anexo IV, da Lei n.º
4.332/98, que trata da Taxa de Expediente Incidente sobre Averbação de Imóveis.
4.718 de 26.12.02 – Altera o artigo 65 da Lei 1.783/77, que dispõe sobre multas por não cumprimento
das obrigações acessórias, altera o artigo 68, da Lei 1.783/77, com redação dada pela lei 4.194/97,
incluindo dispositivos sobre multas por sonegação de tributos na condição de substituto tributário, e
dá outras providências.
4.721 de 26.12.02 – Altera dispositivos da Lei 1.943 de 10 de dezembro de 1979, Código Tributário
Municipal e dá outras providências.
4.726 de 08.01.03 – Institui o direito de compensação tributária de ISSQN – Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, dando nova redação ao artigo 44 da Lei Municipal n° 1.943, de 10/12/79.
4.818 de 01.12.03 – Estabelece normas para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN,
altera a Lei n.° 1.943, de 10 de dezembro de 1979, e dá outras providências.
4.844 de 15.12.03 – Dá nova redação aos §§ 1.° e 2.° do art. 95, da Lei 1.943, de 10 de dezembro de
1979, altera o inciso II do art. 1.°, da Lei 4.621, de 10 de janeiro de 2.002 e revoga a Lei 4.628, de 07
de fevereiro de 2002.
4.899 de 27.04.04 - Cria o programa de modernização e gestão fazendária e recuperação de créditos
e outras providências.
4.929 de 22.10.04 – Concede Isenção Tributária para a implantação do Programa de Arrendamento
Residencial (PAR) em Canoas
4.938 de 06.12.04 – Altera a Lei 4.818, de 1.º de dezembro de 2003, que estabelece normas para o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, e dá outras providências
4.940 de 07.12.04 – Altera a Lei 1.943, de 10 de dezembro de 1979 e dá outras providências
4.943 de 09.12.04 – Altera a Lei 1.783, de 30 de novembro de 1977, e dá outras providências
4.971 de 11.02.2015 – Altera e Revoga artigos das leis 1.783 de 30 de novembro de 1977 e 1943 de
10 de dezembro de 1979, que dispõem sobre o conselho municipal de contribuintes e dá outras
providências.

4.972 de 11.02.05 - Estabelece valores mínimos para inscrição de débitos fiscais na dívida ativa do
Município e para ajuizamento das execuções fiscais e ações de regresso pela Procuradoria-Geral do
Município" e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 6322/2019).
5.037 de 20.12.05 – Altera o § 2º e inclui o § 3º na lei n° 4965, de 10 de fevereiro de 2005.
5.043 de 21.02.05 – Dispõe sobre os serviços de infraestrutura que utilizam o solo e o subsolo de
propriedade municipal, autoriza a cobrar pela utilização e pela passagem dos dutos no bem público e
dá outras providências.
5.045 de 26.12.05 – Altera a nº 4.938 de 06 de dezembro de 2004, que estabelece normas para o
imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, e dá outras providências
5.142 de 26.12.06 – Altera a Lei 4818/03, que estabelece normas para o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN – e dá outras providências.
5.143 de 26.12.06 – Altera dispositivos da Lei 1783/77, no que dispõe sobre decisão em 1ª instância
do processo fiscal e altera o Art. 95 da Lei 1943/79.
5.144 de 26.12.06 – Institui a Declaração Mensal de Serviços Eletrônica (DMS-e), altera Leis 1783/77,
4584/01 e 4818/03 e dá outras providências
5.146 de 26.12.06 – Institui a Taxa de Abertura de Pavimento e dá outras providências.
5.251 de 20.12.07 – Altera dispositivos da Lei nº 5.043 de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre
os serviços de infraestrutura que utilizam o solo e o subsolo de propriedade municipal, autoriza a
cobrar pela utilização e pela passagem dos dutos no bem público e dá outras providências.
5.252 de 20.12.07 – Estabelece regras gerais acerca dos documentos fiscais obrigatórios e dá outras
providências
5.255 de 21.12.07 – Altera Título, Capítulos, Secções e Artigos da Lei nº 1.783, de 30 de novembro de
1977, e altera os artigos 34 e 93 da Lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979.
5.256 de 21.12.07 – Dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN – por substituição tributária revogando a Lei nº 4.584, de 07 de novembro
de 2001, e suas alterações.
5.257 de 21.12.07 – Altera a Lei n° 4.818, de 1°de dezembro de 2003, que estabelece normas para o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras providências.
5.258 de 21.12.07 – Altera o art. 120, da Lei nº 1.783/77 e os artigos 47, 48, 51, 53 e 54 da Lei nº
1.943/79 e revoga o artigo 52 e a Lei nº 4.057/95.
5.260 de 21.12.07 – Altera o artigo 85-A, da Lei nº 1.943 estabelece normas sobre tributos municipais
e dispõe sobre o conselho municipal de contribuinte ..., de 10 de dezembro de 1.979 e dá outras
providências.
5.361 de 23.12.08 - Dá nova redação ao artigo 2º, da lei nº 4.818, de 1º de dezembro de 2003, que
estabelece normas para o imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN.
5.377 de 27.01.09 - Dispõe sobre o carnaval de rua de canoas e dá outras providências

5.379 de 12.02.09 - Altera as leis nº 1.783, de 30 de novembro de 1977; nº 1.943, de 10 de dezembro
de 1979; nº 5.043, de 22 de dezembro de 2005 e nº 5.256, de 21 de dezembro de 2007, que
estabelecem normas sobre tributos municipais.
5.391 de 23.06.09 - Altera as leis nº 1.783, de 30 de novembro de 1977 e nº 1.943, de 10 de dezembro
de 1979, dispondo sobre a política permanente de financiamento e refinanciamento (PPFR) de
créditos tributários e não tributários, e dá outras providências.
5.440 de 13.11.09 – Altera dispositivos da lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979, e cria a taxa de
regularização do asseamento urbano.
5.446 de 03.12.09 - Altera artigos da lei nº 1.783, de 30 de novembro de 1977, dispondo sobre a taxa
de coleta de lixo, altera artigos e o anexo III, acrescenta os anexos VIII, IX e X, todos referentes à lei nº
1.943, de 10 de dezembro de 1979, dispondo sobre o imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana (IPTU), sobre a taxa de coleta de lixo (TCL) e dá outras providências. 5.447 de 03.12.2009 –
Fixa o calendário fiscal para recolhimento do
5.447 de 03.12.09 – Fixa o calendário fiscal para recolhimento do IPTU e taxas a partir de 2010, e dá
outras providências
5.489 de 19.03.10 - Altera a lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979, para conceder isenção da taxa
de fiscalização de atividades (TFA); a lei nº 5.252, de 20 de dezembro de 2007, para dispensar o
cumprimento das obrigações acessórias que especifica e a lei nº 4.818, de 1º de dezembro de 2003,
para conceder isenção do ISS fixo na atividade e limite indicados.
5.503 de 13.05.10 - Institui e disciplina o imposto sobre a transmissão INTER VIVOS, por ato oneroso,
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos.
5.527 de 10.08.10 - Institui o programa "ISS cidadão" e dá outras providências.
5.533 de 23.08.10 – Institui a Lei Geral da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Empreendedor
Individual, e, institui o dia 5 de outubro como Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do
Desenvolvimento e dá outras providências.
5.561 de 27.12.10 - Institui a nota fiscal de serviços eletrônica e dá outras providências.
5.575 de 21.01.11 - Isenta da taxa de fiscalização de atividades, clubes, associações, entidades de
classe, entidades carnavalescas, fundações, sindicatos e entidades assistenciais e culturais, sem fins
econômicos.
5.587 de 25.04.11 - Altera a Lei n 1.943, de 10 de dezembro de 1979, que estabelece normas sobre
tributos municipais e dispõe sobre o conselho municipal de contribuintes, autorizando a adoção de
novas estratégias para a otimização do processo de cobrança dos tributos.
5.600 de 22.06.11 - Regulamenta o Fundo de Desenvolvimento de Canoas e dá outras providências.
5.621 de 21.10.11 - Dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a
legislação específica, portadoras de estabilidade estrutural concluídas até a data de publicação desta
lei.
5.662 de 04.01.12 - Altera as leis nº 1.783, de 30 de novembro de 1977; nº 1.943, de 10 de dezembro
de 1979; e nº 5.256, de 21 de dezembro de 2007, que estabelecem normas sobre tributos municipais.

5.663 de 06.01.12 - Concede isenção de imposto sobre serviços de qualquer natureza e Imposto sobre
a Transmissão Inter Vivos na construção de empreendimentos habitacionais de interesse social.
5.708 de 10.09.12 - Altera as leis nº 1.783, de 30 de novembro de 1977, nº 1.943, de 10 de novembro
de 1979 e nº 4.818, de 1º de dezembro de 2003, que estabelecem normas sobre tributos municipais.
5.738 de 15.03.13 - Altera as leis nº 1.783, de 30 de novembro de 1977, nº 1.943, de 10 de dezembro
de 1979, nº 4.818, de 1º de dezembro de 2003, nº 5.503, de 13 de maio de 2010.
5.802 de 17.12.13 – Altera artigos das Leis nº 1.783, de 30 de novembro de 1977, nº 1.943, de 10 de
dezembro de 1979, nº 4.536, de 7 de maio de 2001, e nº 5.447, de 3 de dezembro de 2009.
5.836 de 12.05.14 – Altera o art. 84-d da lei nº 1.943, 10 de dezembro de 1979, que estabelece normas
sobre tributos municipais e dispõe sobre o conselho municipal de contribuintes.
5.885 de 08.12.14 – Revoga o § 1º e § 3º do art. 16 da lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre a classificação dos imóveis como de padrão superior.
5.911 de 23.03.15 – Altera o inciso II e revoga o inciso IV do art. 91 da lei nº 1.943, de 10 de dezembro
de 1979 e altera os §§ 1º e 2º do art. 1º e revoga o inciso III do art. 2º da lei nº 5.447, de 3 de dezembro
de 2009.
5.977 de 22.12.15 – Altera o art. 2º da lei nº 5.392, de 23 de junho de 2009 e o anexo i "a", da lei nº
4.818, de 1º de dezembro de 2003
5.999 de 18.02.16 – Acrescenta o art. 22-a à lei nº 1.783, de 30 de novembro de 1977, que dispõe
sobre o código tributário municipal e dá normas de direito tributário aplicáveis ao município.
6.042 de 01.08.16 – Altera o art. 142, da Lei nº 1.783, de 30 de novembro de 1977, o art. 2º, da Lei nº
4.536, de 7 de maio de 2001 e o art. 2º, da Lei nº 5.447, de 3 de dezembro de 2009.
6.075 de 09.12.16 – Altera o art. 2º da Lei nº 5.392, de 23 de junho de 2009 e o Anexo I, "A" da Lei nº
4.818, de 1º de dezembro de 2003.
6.103 de 28.07.17 – Altera o Anexo I, "A", da Lei nº 4.818, de 1º de dezembro de 2003, e dá outras
providências.
6.119 de 27.09.17 – Altera a Lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979, e a Lei nº 5.447, de 3 de
dezembro de 2009.
6.137 de 27.12.17 – Altera a Lei nº 4.818, de 1º de dezembro de 2003, que estabelece normas para o
imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN, e dá outras providências.
6.225 de 28.12.18 – Altera o art. 95 da Lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979, que Estabelece
normas sobre tributos municipais e dispõe sobre o Conselho Municipal de Contribuintes
6.226 de 28.12.18 – Altera a alíquota do ISSQN para serviços discriminados no Anexo I "A", da Lei nº
4.818, de 1º de dezembro de 2003, que Estabelece normas para o Imposto Sobre Serviços de Q
6.231 de 28.12.18 – Altera a Lei Municipal nº 5.600, de 22 de junho de 2011
6.232 de 28.12.18 – Altera os artigos 86 e 114 da Lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979, e os artigos
14 e 15 da Lei nº 5.503, de 13 de maio de 2010, e dá outras providências.
6.282 de 30.08.19 – Altera a alíquota do ISSQN para serviços discriminados no subitem 22.01 do Anexo
I "A", da Lei nº 4.818, de 1º de dezembro de 2003, que "Estabelece normas para o Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, altera a Lei nº 1.943, de 10 de dezembro de 1979, e dá outras
providências."
6.297 de 23.10.19 – Inclui o subitem "17.26" no Anexo I-A, da Lei nº 4.818, de 1º dezembro de 2003,
que estabelece normas para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
6.322 de 27.12.19 – Altera a ementa e o art. 1º da Lei nº 4.972, de 11 de fevereiro de 2005 que
"Estabelece valores mínimos para a inscrição de débitos fiscais na dívida ativa do Município e para
ajuizamento das execuções fiscais pela Procuradoria-Geral do Município" e dá outras providências.
6.324 de 27.12.19 – Altera o item "17.22", do Anexo I-A, da Lei nº 4.818, de 1º dezembro de 2003, que
estabelece normas para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
6.333 de 26.02.20 – Prorroga a isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), às
concessionárias de transporte coletivo do Município, concedida pela Lei nº 5.822, de 26 de fevereiro
de 2014.
6.351 de 17.07.20 - Altera e acresce dispositivos no art. 86, da Lei nº 1.943, de 10 de dezembro de
1979, que "Estabelece normas sobre tributos municipais e dispõe sobre o Conselho Municipal de
Contribuintes", alterando prazo de isenção de IPTU e dando outras providências.

