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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE CORRENTINA

Lei n"998/2017
De 29 de setembro de 2017.

"Altera dispositivos da Lei Complementar
n"003/2001, de 27 de dezembro de 2001,
Código Tributário e de Rendas do Município,
e dá outras providências".

Faço saber que a Câmara de Vereadores apÍovou e eu sanciono a presente Lei
Complementar.

Art. 10. Fica alterado o artigo 114-A da Lei Complementar n" 003/2001, de 27 de
dezembro de 2001, Código Tributário e de Rendas do Município, modificado pelas Leis
Complementares no 01'1, de 27 de junho de 2006 e 02212009 de 21 de dezembro de
2009, quê passam a viger com a seguinte redação:

'4t1. 114-4. Para efeilo da ocorrência do fato gerador, considera-se prestado o
serviÇo e devido o imposto no local do estabelecimento prestador ou, na fafta do
estabelecimento, no local do domicilio do prestador, excelo nas trpóteses
preylsÍas ros incisos I a XXIV, quando o imposto será devido no local:

I - do estabelecimento do tomador ou do intermediáio do seruiço, ou na talta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 10 do art. 114,
§1", a desta Lei:

ll - da instalação de andaimes, palcos, coberturas ê ourras estruÍuras, rlo caso
dos servlÇos dêscritos no subitem 3.05 da Lista de ServiÇos, anexa a esta Lei;

lll- do domicílio do tomador dos serylços dos suôilens 4.22, 4.23 e 5.09:

lV - da execução da obra, no caso dos seryigos descriÍos no subitem 7.02 e 7.19
da Lista de Serviços, anexa a esta Lei;

V - da demolição, no caso dos servlços descrrlos no subitem 7.04 da Lista de
SeryiÇos, anexa a esta Lei;

Vl - das edificações em geral, estradas, pontes, potTos e congêneres, no caso dos
serviços descr,los no subitem 7.05 da Lista de Seryços, anexa a esta Lei;

V - da execução da varição, coleta, remoçâo, incineração, tratamento,
reciclagem, separaçáo e destinaçáo tinal de lixo, rejeitos e outros resíduos
quaisquer, no caso dos serulÇos descrÍos no subitem 7.09 da Lista de SeÍvlgos,
anexa a esta Lei:
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Correntina

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais,



j)rlrr it, ( ) llcirri rl,
MUNtCIPIO Correntina

Seía-Eira
29 de Setembro de 2017

3 - Ano - Nô 2523

. lÍn'
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAT DE CORRENTINA

Rua da Chácara, 445 - Loteâmento Antônio de França Barbosa - Correntina-BA - CEP: 47.650-000

FONE; (77) 3488-2134/2115 - CNPJ: L4.22f.74U1OO\-O? - www.correntina.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TURF5KE/J/TBWWSOSFTDG

Esta edição êncontra-se no site: www.correntina.ba.io.org.br em servidor certiÍicado ICP-BRASIL

Vlll - da execução da limpeza, manutençâo e conservaçáo de vias e logradouros
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congênerês, no caso dos
seryiços descfltos no subitem 7.10 da Lista de SeíviÇos, anexa a esta Lei:

lX - da execução da decoração e jardinagem, do cofte e poda de áNores, no caso
dos se/viÇos dêscritos no subitem 7.11 da Lista de Serviços, anexa a esta Lei:

X - do controle e tratamento do efluente de qualquer nalure2a e de agentes
tísicos, qulmicos e biológicos, no caso dos seryiÇos descrlÍos no subitem 7.12 da
Lista de ServiÇos. anexa a esla Lei:

Xl - o florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo,
plantio, silagem, colheita, cotte e descascamento de árvores, silvicuftura,
exploração Ílorestal e dos servlgos congêneres ,ndissocráye,s da fomação,
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios, no
caso dos seryiços descnlos no subitem 7.16 da Lista de SeíviÇos, anexa a esta
Lei;

Xll - da execuçáo dos seÍyiÇos de escoramento, contenção de encosÍas e
congêneres, no caso dos seru/ços descntos no subitem 7.17 da Lista de Seryiços,
anexa a esta Lei;

Xlll - da limpeza e dragagem, no caso dos serviÇos descriÍos no subitem 7.18 da
Lista de Seryiços, anexa a esta Lei:

XIV - do domicilio do tomador do seruiço do subitem 10.04;

XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descntos
no subitem 11.01 da Lista de Seryiços, anexa a esta Lei;

XVI - dos bens, dos semoyenÍes ou no local do domicilio das pessoas yrg,ados,

segurados ou monitorados, no caso dos seruiços descnlos no subitem 11.02 da
Lista de Serviços, anexa a esta Lei

XVll - do armazenamento, depósito, carga, descarga, anumação e guarda do
bem, no caso dos seív&os descnlos no subitem 11.04 da Lrsta de SêwiÇos,
anexa a esta Lei:

XVlll - da execuçéo dos se,.vlÇos de diversão, lazer, entretenimento e congêneres,
no caso dos seryiÇos descnlos no item 12, exceto o subitem 12.13, da Lista de
Sê/viÇos, anexa a esta Lei:

XIX - do domicilio do tomador do seruiço no caso dos serviços preslados pelas
administradorâs de cadâo de crédito ou debito e demais descritos no subitem
15.01;

XX - do domicÍlio do tomador do seNiÇo do subitem 15.09;

XXI - do Municipio onde está sendo executado o transpode, no caso dos servlÇos
descitos pelo item 16 da Lista de Servigos, anexa a esta Lei;

XXll - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra, ou na falta do
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos seruiços descritos pelo
subitem 17.05 da Lista dê Se/viços, anexa a esta Lei:
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XX I - da feira, exposiçáo, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, a organização e a administração, no caso dos serylços descrrros no
subitem 17.10 da Lisra de Seryiços, anexa a esta Lei;

XXIV - dos seruiços poftuários, aeropotTuários, fenoporTuários, de lerminais
rodoviários, fenoviários e metroviários, descnÍos no item 20 da Lista de Serviços,
anexa a esta Lei, ressalvado o disposÍo no § ío;

§ ío No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da Lista de SerylÇos,
anexa a esta Lei, considera-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Município,
o imposto proporcionalmente â eÍensão de fenovia, rodovia, postes, cabos,
dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locaçáo, sublocação,
anendamento, direito de passagem ou permissão de uso, comparlilhado ou náo.

§ 2' No caso dos servlços desônÍos nos subirens 10.04 e 15.09, o valor do
imposto é devido ao Município declarado amo domicllio tibutáio da pessoa
jurídica ou física tomadora do seruiço, conforme informação prestada por este.

§ 3' No caso dos serviços prestados pelas adminisÍradoras de carTão de crédito e
débito, descitos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das
operações efetivadas deveráo ser registradas no local do domicílio do tomador do
seruiço.

§ 40 Considera-se ocorido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento
prestador dos seviços executados em águas marÍtimas, exceluados os descriÍos
no subitem 20.01 da Lista de Se/yiços, anexa a esta Lei.

§ 50 No caso dos se/.ylços a gue se reíere o item 22.01 da LisÍa de Seryiços,
anexa a esta Lei, considen-se ocorrido o fato gerador e devido, neste Municipio,
o imposto proporcionalmente à ertensâo de rodovia nele explorada.

§ 6o Para os efelÍos desúa Lel, considera-se administradora de catlões de crédito
e débito:

I - em relação aos titulares dos caíÕes de credito e débito, a pessoa jurídica
emrssora dos respecíiyos carÍôes;

ll - em relaçâo aos estabelecimentos credenciados, a pessoa jurídica responsável
pela administnção da rede de estabelecimentos, bem assim pela captura e
transmissáo das transaÇÕes dos cartôes de crédito e debito.'

Aí. 2" A Lista de Serviços da Lei Complementar n'003/200't, de 27 de dezembro de
2001- Código Tributário e de Rendas do Município, passa a viger com a redaçáo do
Anexo Único desta Lei.

Art.30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 1" de janeiro de 2018.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 29 de setembro de 2017.

NtLSoN JosÉ RoDRTGUES
Prefeito Municipal
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