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 LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2017. 

 

Dispõe sobre: Altera, incluindo novos 

serviços, o ANEXO I da Lei Municipal 

nº 06/96, que dispõe sobre o Código 

Tributário e de Rendas do Município 

de Pedra Lavrada/PB e dá outras 

Providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, Estado da 

Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, em conformidade ao disposto pelas 

Constituições Federal, Estadual e, pelas Leis Complementares nºs 

116/2003 e 157/2016, FAZ SABER, que o Poder Legislativo aprovou 

e ele sanciona a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º - Fica acrescido ao Parágrafo Único do art. 

2º, da Lei Municipal nº 06/96, o inciso IV. 

Art. 2º - ........ 

Parágrafo Único - ......... 

I – IMPOSTOS 

I- .......................... 

II- .......................... 

III- .......................... 
IV- Sobre o uso de espaço e ocupação do solo urbano 

e rural, de equipamentos instalados por concessionários, 

compreendendo pessoas Jurídicas ou Físicas. 

 

Art. 2º- Ficam acrescentados à relação dos serviços 

constantes do ANEXO I da Lei Municipal nº 06, de 22 de novembro 

de 1996, os seguintes serviços: 

101 – Serviços relacionados ao setor bancário ou 

financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições 

financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de 

direito. 

101.01 – Administração de fundos quaisquer, de 

consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de 

carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 

101.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta 

corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de 

poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das 

referidas contas ativas e inativas. 

101.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, 

de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens 

e equipamentos em geral. 
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101.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, 

inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade 

financeira e congêneres. 

101.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, 

renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer 

outros bancos cadastrais. 

101.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, 

comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e 

entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra 

agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico 

de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário 

ou depositário; devolução de bens em custódia. 

101.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta 

a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por 

telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de 

atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco 

e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais 

informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou 

processo. 

101.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, 

substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; 

estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, 

concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 

congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 

quaisquer fins. 

101.09 – 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). 

101.10 – Serviços relacionados a cobranças, 

recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de 

contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de 

terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 

automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de 

posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de 

carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. 

101.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, 

sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de 

títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

101.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e 

valores mobiliários. 

101.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio 

em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa 

de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de 

crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento 

e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, 
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transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta 

de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; 

envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a 

operações de câmbio. 

101.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação 

e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de 

débito, cartão salário e congêneres. 

101.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; 

serviços relacionados a depósito, inclusive depósito 

identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou 

processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 

101.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, 

cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito 

e similares, por qualquer meio ou processo; serviços 

relacionados à transferência de valores, dados, fundos, 

pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 

101.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, 

cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por 

talão. 

101.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, 

avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e 

jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e 

renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de 

quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

101 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a 

contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para 

cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 

seguráveis e congêneres. 

102.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados 

a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para 

cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos 

seguráveis e congêneres. 

103 – Serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais. 

103.01 - Serviços de registros públicos, cartorários 

e notariais. 

104 – Serviços de planos de saúde de grupo ou 

individual. 

104.01 – Planos de medicina de grupo ou individual e 

convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, 

odontológica e congêneres. 

104.02 – 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. 

Art. 2º - As situações envolvendo a forma de cobrança 

e/ou pagamento dos tributos, taxas e serviços que não estejam 

definidas pela Lei Municipal nº 06/96, bem como as omissões ou 
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que careçam de melhor definição, serão reguladas por Decreto do 

Chefe do Poder Executivo até a entrada em vigor desta Lei. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.  

 

  Gabinete do Prefeito de Pedra Lavrada, em 12 de 

dezembro de 2017. 

 

   
Jarbas de Melo Azevedo 

Prefeito 

 


