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"INSTITUI 0 IMPOSTO SOBRE VENDAS A

VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E

GASOSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ONILDO RAFAELLI DE SOUZA, -

Prefeito Municipal de Santo Antó-

nio da Patrulha^ no uso das atri-

buições que lhe são conferidas por

Lei.

FAÇO SABES, que a Câmara Mu

niaipal aprovou e eu sanciono a.

seguinte Lei:

ARTIGO 19 - 'Ê instituído no Município o imposto sobre ven-

das de combustíveis líquidos e gasosos3 exceto

Óleo diesel.

ARTIGO 29-0 fato gerador do imposto é a vendia a varejo de

combustíveis líquidos e gasosos ao consumidor

final.

ARTIGO 39 - Contribuinte do imposto é a pessoa física ou ju

rídica ques no território do Município, reali-

zar operação de venda a varejo de combustíveis

líquidos ou gasosos.

§ 19 - São também contribuintes as sociedades civis -

sem fins económicos e cooperativas que realiza-

rem operações de venda a varejo de combustí-

veis.

§ 29 - Para efeito de cumprimento da obrigação será

considerado autónomo cada estabelecimento 3 in-

clusive os^ veículos utilizados no comercio am-

bulante..
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ARTIGO 49 - São responsáveis solidariamente pelo pagamento do

imposto devido:

I - 0 transportador em relação aos produtos comercia-

lizados no varejo durante o transporte;

II — 0 estabelecimento comercial que mantenha, em nome

de terceiro t combustíveis destinados a venda ã.ire_

ta a consumidor final.

ARTIGO 59 - A base de cálculo do imposto é o preço da venda a

varejo ao consumidor final de combustíveis líqui-

dos e gasosos antes da incidência do IVV,

ARTIGO 69 - A alíquota do imposto ê de 3% (três por cento).

ARTIGO 79-0 valor do imposto será recolhido pelo contribuin

te através de preenchimento de guia aprovada pela

Secretaria de Finanças do Município, no máximo

até o dia 5 (cinco) do mes seguinte ao da compe-

tência.

ARTIGO 89 - Ê obrigatória a inscrição do contribuinte e, ou

responsável tributário no Cadastro Final do Muni-

cípio antes d.o início de suas atividad.es.

ARTIGO 99-0 contribuinte deverá manter no local de seu co-

mércio a disposição para efeito de exibição â fia

calização municipal o mapa de controle e movimen-

to diário de vendas, ou documento que lhe seja e-

quivalente.

ARTIGO 10 - As empresas distribuidoras de combustíveis cuja

venda a varejo esteja sujeita ao imposto instituí^

do por esta lei, deverão remeter a Prefeitura Mu-

nicipal, bimestralmente, a relação das operações

efetuadas onde constará o nome do contribuinte, -

quantidade do produto e espécie fornecidas„ bem

to* o valor total e unitário âas notas fiscais
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ARTIGO 11 - Na disciplina do lançamento e arrecadação do im-
posto sobre vendas a varejo de combustíveis lí-
quidos e gasosos t são aplicáveis as normas e âis_
posições das Leis Tributarias em vigor, ãiscipli_
nadoras do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na_
tureza - ISSQN -3 no que couber, especialmente
quanto ã definição e incidência de penalidades,
juros, acréscimos, correção monetária e cumpri-
mento das obrigações assessorias-

ARTIGO 12-0 executivo regulamentará a aplicação desta Lei
no prazo de 30 dias de sua publicação,

ARTIGO 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção e passará a ser aplicada após 30 (trinta)
dias de sua publicação.

ARTIGO 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, IS de dezembro de 1988.

ONIÍfDO Ei

Prefeito Municij,

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE

BRIANpj GILÉE MEDEIROS
Secretçipio é/e Administração


