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===============PROMULGAÇÃO=========== 

 

===================DE =================== 

 

===================LEI=================== 
 

 

Nesta data de 21 de Dezembro de 2021, faço saber que a Câmara Municipal de 

São Sebastião da Boa Vista, mediante o Decreto Legislativo n.º 021/2021, aprovou e eu 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA, Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa 

Vista/Pa, promulgo a seguinte lei:  

 

Lei n.º 302/2021 GP/PMSSBV, de 23 de Dezembro de 2021, que “Altera e acrescenta 

dispositivos na lei municipal 244, de 26 de dezembro de 2013 e dá outras providências”. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA  

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicado e registrado nesta data de 23/12/2021. 
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LEI nº 302/2021 – GP/PMSSBV 
 

SSBV, 23 de dezembro de 2021. 
 

Altera e acrescenta dispositivos na lei municipal 
244, de 26 de dezembro de 2013 e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito municipal de São Sebastião da Boa Vista/PA, Getúlio Brabo de 
Souza, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.  

 
Art. 1º A lei municipal n.º 244/2013 passa a vigorar com as seguintes 
alterações e acréscimos: 

I – Fica incluído o § 5º no art. 78, com a seguinte redação: 

“§ 5º - Para fins da cobrança do imposto previsto neste artigo, considera-
se tomador de serviços o contratante do serviço e, no caso de negócio 
jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica 
contratante, a unidade em favor da qual o serviço for estipulado, sendo 
irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato 
ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.” 

II – O caput do § 3º do art. 79 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“O serviço considera-se prestado e o imposto devido no loca do 
estabelecimento do prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXI a 
seguir, quando o imposto será devido no local:” 

III – Fica incluído o inciso XXI ao § 3º do art. 79, com a seguinte redação: 

“do domicílio do tomador do serviço, no caso do subitem 15.01 da lista de 
serviços objeto do presente imposto, anexa à presente lei. 

IV – Ao artigo 79 são incluídos, ainda, os §§ 7º e 8º, com as seguintes 
redações: 

“§ 7º - Para fins da cobrança do presente imposto, considera-se domicílio do 
tomador de serviços o local do estabelecimento credenciado, no caso dos 
serviços previstos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei 
complementar, relativos às operações realizadas por meio de cartões de 
crédito ou débito ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador direta ou 
indiretamente por: 

I – bandeiras; 

II – credenciadoras; ou 
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III – Emissoras de cartões de crédito e débito. 

§ 8º - No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, de que trata o subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei 
complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou 
débito e congêneres, o tomador é o titular do cartão.” 

V – Fica incluído o artigo 93-A, com a seguinte redação: 

“As obrigações acessórias contidas no Capítulo IV desta lei – DO IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – seguirão o disposto na Lei 
Complementar n.º 175/2020, bem como nas resoluções e normas editadas pelo 
Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN – CGOA no que lhe 
competir.” 

 Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
São Sebastião da Boa Vista (PA), 23 de dezembro de 2021. 

 
 
 

 
GETÚLIO BRABO DE SOUZA 

Prefeito Municipal  
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