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LEI COMPLEMENTAR N.9 092 / 2020

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera a Lei Municipal n 9 1470/ 2003, de 23 de dezembro de
2003, e da outras providencias.
EDUARDO PONQUIO MARTINEZ, PREFEITO MUNICIPAL DE TABATINGA, COMARCA DE IBITINGA, ESTADO
DE SAO PAULO, FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DECRETA E ELE PROMULGA A SEGUINTE LEI:-

Art. I9 0 art . 39 da Lei Municipal n 9 1470/ 2003, de 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com acrescimo dos seguintes §§ 79 a 14:

"Art . 3 9

Ressalvadas as excegoes e disposigoes especiais estabelecidas
nos §§ 8 - a 14 deste artigo, considera - se tomador dos servigos
referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do caput desse artigo o
contratante do servigo e, no caso de negocio juridico que envolva
estipulagao em favor de unidade da pessoa juridica contratante, a
unidade em favor da qual o servigo foi estipulado, sendo irrelevantes
para caracteriza -la as denominagoes de sede, filial, agenda, posto de
atendimento, sucursal, escritorio de representagao ou contato ou
quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 79

§ 89 No caso dos servigos de pianos de saude ou de medicina e

congeneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de servigos
anexa a esta Lei Complementar, o tomador do servigo e a pessoa

fisica beneficiaria vinculada a operadora por meio de convenio ou
contrato de piano de saude individual, familiar, coletivo empresarial

ou coletivo por adesao.

vinculados ao titular do
piano, sera considerado apenas o domicilio do titular para fins do
disposto no § 89 deste artigo.
§ 99 Nos casos em que houver dependentes

§10. No caso dos servigos de administragao de cartao de credito ou

debito e congeneres, referidos no subitem 15.01 da lista de servigos
anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos
portadores de cartoes de credito ou debito e congeneres, o tomador
e o primeiro titular do cartao.

.

§11

O local do estabelecimento credenciado e considerado o

domicilio do tomador dos demais servigos referidos no subitem 15.01
da lista de servigos anexa a esta Lei Complementar relativos as

transferences realizadas por meio de cartao de credito ou debito, ou
a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou

indiretamente, por :
I - bandeiras;
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il - credenciadoras; ou
III - emissoras de cartoes de credito e debito.
§12. No caso dos servigos de administragao de carteira de valores
mobiliarios e dos servigos de administragao e gestao de fundos e
clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de
servigos anexa a esta Lei Complementar, o tomador e o cotista.
§13. No caso

dos servigos de administragao de consorcios, o tomador
de servigo e o consorciado.
§14. No caso dos servigos de arrendamento mercantil, o tomador do
servigo e o arrendatario, pessoa fisica ou a unidade beneficiaria da

pessoa juridica, domiciliado no Pais, e, no caso de arrendatario nao
domiciliado no Pais, o tomador e o beneficiario do servigo no Pais.

"Art. 65
§ 25

- as credenciadoras ou emissoras de cartoes de credito e debito,
pelo imposto devido pelas bandeiras, em decorrencia dos servigos
prestados na forma do subitem 15.01 da lista anexa."

III

Art . 25 Eventuais despesas com a execugao desta lei correrao por conta de dotagoes

proprias, consignadas no orgamento vigente.
Art . 39 Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao, produzindo efeitos a partir de
01 de abril de 2021.
Art . 45 Revogam -se as disposigoes em contrario.

Prefeitura de Tabatinga, 22 de dezembro de 2020.
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