
:0 	

JcoAY4*JiTaJDO MUNIONO DE PALMINOPOLIS 

LEI No 016jPMP/2017 	 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

"Altera e Acrescenta Dispositivos na Lei 

Municipal no 06012004 e dd outras 

providências." 

Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL DE PAIMINOFOLIS, 
Estado de Goiás, no uso de suas atribuiçOes legais, AFROVOU e eu, Prefeito 
Municipal, SANCIONO e FROMULGO a seguinte Lei: 

Art. 1°. Ficam aprovadas as rnodificacOes introduzidas na Lei 
Municipal n° 060/2004. 

Art. 20.  0 Art. 122 da Lei 060/2004 passa a vigorar corn a seguinte 
redaçao, acrescido do parägrafo 40  e incisos de I a VII: 

Art. 122. 
(..) 

§ 
40. Q seruiço considera-se prestado e o imposto devido no local do 

estabelecirnento prestador ou, na falta do estabelecirnento, no local do 
dornicilio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a VII, 
quando o irnposto serd devido no local: 

I - do dornicIlio do tonmdor do seroico no caso dos seiviços prestados pelas 
administradoras de cartã'o de crédito on débito e Adrninistraçao de fundos 
quaisquer, de consórcio, de cartilo de crédito on débito e congêneres, de 
carteira de clientes, de cheques pré-datados e con gêneres; 

II - No caso dos seroiços prestados pelas administradoras de cartao de 
crédito e de'bito, descritos no subitern 15.01 da Lei Corn plernentar no 
11612003, os terminais eletrônicos ou as rndquinas das opera çàes 
efetivadas deverão ser reg-istrados no local do domiculio do tornador do 
seruiço; 

III - do dornicIlio do tornador dos seroicos, nos Planos de medicina de 
grupo ou individual e convénios pam prestaca'o de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e congêneres; 
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IV - do domicuilo do tomador dos seroiços, de outros pianos de saride que 
se cum pram através tie seroiços tie terceiros contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pagos peio operador do piano mediante indicacão do 
beneficiário; 

V - do domiculio do tomador dos seroicos, dos pianos tie atendimento e 
assistência médico-veterindria; 

VI- do domicIlio do tomador dos seroicos de Agenciamento, corretagem ou 
intermediact7o de conttatos de arrendamento mercantii (leasing), de 
franquia (franchising) e defaturizacão (factoring); 

VII - do domicIiio do tomador dos seroiços, Arrendamento mercantii 
(leasing) tie quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigacães, 
substituicao tie garantia, alteracão, canceiamento e registro tie contrato, e 
demais seroicos reiacionados ao arrendamento mercantil (leasing). 

Art. 3°. Os demais dispositivos da Lei Municipal n° 060/2004, 
permanecem inalterados. 

Art. 40•  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 5°. Ficam revogadas as disposicOes em contrrio. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, 
Estado de Goiás, aos 02 dias do ms de Outubro de 2017. 

EURI?DES USTODIO BORGES 
Prefeito Municipal 
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