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LEI Nº 07, DE 11 DE MARÇO DE 2022.  

 

Acrescenta o Capítulo XI, ao 
Título III ao Código Tributário 
Municipal e dá outras 
providências. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 
DE CATURITE, faço saber, em cumprimento ao disposto na 
Lei Orgânica Municipal que e eu sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1°. Fica acrescentado o Capítulo XI, ao Título III, do 
Código Tributário Municipal, com a seguinte redação: 

 

“Art. 66-A. O Imposto sobre serviço de qualquer 
natureza deverá ser recolhido no domicílio do tomador do 
serviço nos seguintes casos: 

I - Planos de medicina de grupo ou individual e 

convênios para prestação de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e congêneres;  

II - Outros planos de saúde que se cumpram 
através de serviços de terceiros contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano 
mediante indicação do beneficiário;  

III - Planos de atendimento e assistência médico-
veterinária;  

IV - Administração de fundos quaisquer, de 
consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de 
carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres; 
e  

V - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer 
bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, 
substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro 
de contrato, e demais serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil (leasing). 

§ 1º No caso dos serviços de planos de saúde ou 
de medicina e congêneres, referidos neste artigo, o tomador 
do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à 
operadora por meio de convênio ou contrato de plano de 
saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo 
por adesão.  

§ 2º Nos casos em que houver dependentes 
vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o 
domicílio do titular para fins do disposto no neste artigo.  

§ 3º No caso dos serviços de administração de 
cartão de crédito ou débito e congêneres, prestados 
diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito 
e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.  

§ 4º O local do estabelecimento credenciado é 
considerado o domicílio do tomador dos demais serviços 
referidos no parágrafo anterior relativos às transferências 
realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles 
conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou 
indiretamente, por:  

I – bandeiras;  

II – credenciadoras; ou  

III – emissoras de cartões de crédito e débito.  

§ 5º No caso dos serviços de administração de 
carteira de valores mobiliários e dos serviços de 
administração e gestão de fundos e clubes de investimento, 
o tomador é o cotista. 

§ 6º No caso dos serviços de administração de 
consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.  

§ 7º No caso dos serviços de arrendamento 
mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa 
física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, 
domiciliada no País, e, no caso de arrendatário não 
domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço 
no País. 

Art. 66-B. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) com relação as hipóteses de incidência 
de que trata a Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro 
de 2020, será pago até o 15º (décimo quinto) dia do mês 



 
 

 

MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATURITÉ                                                                                                       PÁGINA 2 

 
 
 

MENSÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - ANO XVIII – MÊS DE ABRIL – Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 IV EDIÇÃO EXTRA  

subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores, 
exclusivamente por meio de transferência bancária, no 
âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ao 
domicílio bancário informado pelo Município, nos termos do 
inciso III do art. 4º da Lei Complementar nº 175, de 23 de 
setembro de 2020.  

§ 1º Quando não houver expediente bancário no 
15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de 
ocorrência dos fatos geradores, o vencimento do ISSQN 
será antecipado para o 1º (primeiro) dia anterior com 
expediente bancário.  

§ 2º O comprovante da transferência bancária 
emitido segundo as regras do SPB é documento hábil para 
comprovar o pagamento do ISSQN.  

§ 3º. O ISSQN de que trata o caput será atualizado 
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia (Selic) para títulos federais, a partir do 1º 
(primeiro) dia do mês subsequente ao mês de seu 
vencimento normal até o mês anterior ao do pagamento, e 
pela taxa de 1% (um por cento) no mês de pagamento.  

Art. 66-C. Aplica-se aos contribuintes do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, no âmbito deste 
Município, o padrão nacional de obrigação acessória e 
arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), incidente sobre os serviços previstos 
nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de 
serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003, instituído pela Lei Complementar nº 175, de 23 de 
setembro de 2020.  

Art. 66-D. Fica o Município autorizado a firmar 
convênio, ajuste ou protocolo com os Municípios 
interessados e/ou entre os entes municipais e o Comitê 
Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN – CGOA, 
instituído pelo art. 9º da Lei Complementar nº 175, de 23 de 
setembro de 2020, visando o fiel cumprimento das 
disposições da citada Lei Complementar Federal. 

Art. 66-E. Aplica-se aos contribuintes do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, no âmbito deste 
Município, quando se tratar de contencioso administrativo 
relativo as disposições contidas na Lei Complementar nº 
175, de 23 de setembro de 2020, os dispositivos legais 
atinentes ao processo administrativo fiscal previsto neste 
Código. 

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de 
Caturité -PB, em 11 de março de 2022.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

SERRA DE CATURITÉ 

 
 
 

A Serra de Caturité fica no Povoado de Pedra D’água, município de Caturité, 
com aproximadamente 900 metros de altitude o Pico do Caturité é o 3° mais alto do 
estado da Paraíba, ele abrange os vilarejos de Serraria e Pedra D’água, mas o melhor 
acesso a subida fica por Pedra D’água, que tem sido muito visitado, por esportistas, 
arqueólogos, e os que só preferem a trilha em buscar de admirar as belas paisagens. Fica 

aqui a sugestão de passeio em um fim de semana ou feriado. 
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