
LEI Nº 3.863/2017

ALTERA E ACRESCENTA
DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL
Nº 2.743/2006, QUE INSTITUIU O
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU/ES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º - O Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Municipal nº
2.743 de 27 de dezembro de 2006, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I – O caput do art. 251, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 251. 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 XXIII, quando o imposto será
devido no local:”

(...)

II – Ficam acrescidos os incisos XXI, XXII, e XXIII, e o § 4º, ao art. 251,
com as seguintes redações:

“Art. 251 (...)

(...)

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

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;



XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04
e 15.09;

(...)
§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput do
art. 282, o imposto será devido no local do estabelecimento do
tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.”

III - O § 2º do art. 255, passa a vigorar acrescido do inciso III, com a
seguinte redação:

“Art. 255 [...]

[...]

§ 2º [...]

[...]

III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços,
ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4º do art.
251 desta Lei.”

IV - O art. 34, passa a vigorar acrescido dos incisos I e II, com as
seguintes redações:

“Art. 34 [...]

[...]

I - No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, 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.

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

Art. 2º. O caput do artigo 282 da Lei Municipal nº. 3.624 de 03 de dezembro
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 282 – A alíquota do imposto sobre serviço de qualquer
natureza, constante da lista de serviços anexa a esta Lei é de
2,00% (dois inteiros por cento), com exceção dos subitens 4.22,
4.23, 5.09, 7.02, 7.04, 7.05, 10.04, 15.01 a 15.18 e 22.01 da
lista, que é de 5,00 % (cinco inteiros por cento).”



Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, obedecidos os critérios estipulados no artigo 150,
inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal no que couber.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 21 de setembro
de 2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 21 de
setembro de 2017.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos


