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LEI COMPLEMENTAR N° 060/2017, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Atualiza os Artigos referentes ao Imposto Sobre
Serviços,  nos  termos  da  Lei  Complementar
Federal no 157/2016, onde autoriza a cobrança do
ISS no Município de Parelhas, assim como outros
benefícios Fiscais para esta municipalidade. 

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICIPIO  DE PARELHAS, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1o - A Lei Complementar n  o 609, de 26 de novembro de 1979, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 29 - O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento
prestador  ou,  na falta  do estabelecimento,  no local  do domicílio  do prestador,  exceto nas
hipóteses previstas nos incisos I a XX, bem como dos  incisos XXI a XXIII, acrescidos pela
presente lei, quando o imposto será devido no local:

XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 do art. 27;    

XXII  -  do  domicílio  do  tomador  do  serviço  no  caso  dos  serviços  prestados  pelas
administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 do art. 27; 

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 do art. 27.

§ 1° (....)

§ 2° (....)

§ 3° (....)

§ 4o - Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1o, ambos do art. 29 desta
Lei Complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário
do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado”. 

“Art. 31 – O Município, mediante lei, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade
pelo  crédito  tributário  a  terceira  pessoa,  vinculada  ao  fato  gerador  da  respectiva  obrigação,
excluindo  a  responsabilidade  do  contribuinte  ou  atribuindo-a  a  este  em  caráter  supletivo  do
cumprimento  total  ou  parcial  da  referida  obrigação,  inclusive  no  que  se  refere  à  multa  e  aos
acréscimos legais.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARELHAS

GABINETE DO PREFEITO 
PALÁCIO SEVERINO DA SILVA OLIVEIRA – AV. MAURO MEDEIROS, 97, CENTRO. 

CEP: 59.360-000 - PARELHAS - RN
TELEFONE: (84) 3471 2522 – RAMAL 222
E-MAIL: prefeituradeparelhas@bol.com.br

§ 1° (....)

§ 2o (....)

I (....)

II - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3, 5, 7.2,
7.4, 7.5, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.2, 17.5, 17.10 do art. 27, ainda que imune ou
isenta.         

§ 3o  No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09 do art. 27, o valor do imposto
é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do
serviço, conforme informação prestada por este. 

§ 4o  No caso dos serviços prestados pelas  administradoras  de cartão de crédito e débito,
descritos  no  subitem 15.01 do art.  27,  os  terminais  eletrônicos  ou  as  máquinas  das  operações
efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço”.

Art. 2o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 21 de novembro de 2017. 

NAZILDA MARIA TAVARES DA SILVA
Prefeita em Exercício 


