
LEI MUNICIPAL Nº 2369, DE 18 DE MAIO DE 2021.

Altera Dispositivos na Lei Municipal nº 1595
de 31 de dezembro de 2003 que Estabelece o
Código Tributário Municipal, Consolida a Le-
gislação  Tributária  e  dá  outras  providên-
cias.

PEDRO DOS SANTOS,  Prefeito  Municipal  de  Campo Novo,  Estado do Rio
Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de  Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Altera redação do § 9, § 11, § 12 e § 13 , do artigo 23, da Lei Municipal
1.595/2003, contendo a seguinte redação:

Art. 23. [...]

§  9.  No caso  dos  serviços  de  planos  de  saúde ou de  medicina  e  congêneres,
referidos nos subitens 4.22 e 4.23 do § 5º do Art. 22 desta Lei, 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.(Incluído  pela  Lei
Complementar nº 175 de 2020).

§ 11.  No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e
congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços constante no § 5º do Art. 22 desta
Lei,  prestados  diretamente  aos  portadores  de  cartões  de  crédito  ou  débito  e  congêneres,  o
tomador é o primeiro titular do cartão.(Incluído pela Lei Complementar nº 175 de 2020).

§  12.  O  local  do  estabelecimento  credenciado  é  considerado  o  domicílio  do
tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços constante no § 5º do
Art. 22 desta Lei, relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito,
ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, diretamente ou indiretamente, por:

      I – bandeiras;
II – credenciadoras; ou,
III – emissoras de cartões de crédito e débito.(Incluído pela Lei Complementar nº

175 de 2020).

§ 13. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e
dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem



15.01 da lista de serviços constantes no § 5º do Art. 22 desta Lei, o tomador é o cotista. (Incluído
pela Lei Complementar nº 175 de 2020).

Art.  2º Altera  redação  do  §  2º,  incisos  II  e  IV,  Art.  22-A  da  Lei  Municipal  nº
1595/2003, contendo a seguinte redação:

(...)

§ 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são responsáveis: 

(...)

II  –  a  pessoa  jurídica,  ainda  que  imune  ou  isenta,  tomadora  ou  intermediária  dos
serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17,
7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista constante no § 5º do Art. 22 desta Lei.

(...)

IV - as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 12º do art. 23 desta Lei pelo imposto
devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços
prestados na forma do subitem 15.01 da lista constante no § 5º do Art. 22 desta Lei Municipal.
(Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020).

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo-RS, aos 18 dias do mês de maio de
2021.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração

Certifico  para  os  devidos  fins  que  a  Lei
Municipal nº 2369 de 18/05/2021 foi publicada
no mural da Prefeitura Municipal no período de
18/05/2021 a 18/06/2021.

____________________________
Secretaria de Administração

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp175.htm#art14
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