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PROJETO DE LEI N2 02,  DE 28 DE DEZEMBRO DE 1.988* 

Institui o Imposto Eunicipal sobre vendas 
de cambustfveis lfquidos e gasosos a vare 
jo  IVY  

O Prefeito Municipal de $ao  Jos  i do  Piaui,  Estado do  Piaui 
Fag() timber  que a  Camara  Municipal aprovou e eu sanciono e* 

promulgo a seguinte lei*  
Art*  12 .O imposto municipal sobre combustfveis liquidos' 

e gasosos IVV teri como fato gerador a venda a varejo efetuada' 
por estabelecimento que promova a sua camercializagao* 

ParAgrafc  Alnico  Consideramese a varejo, as vendas de  qua  
lquer quantidade, efetuadas ao consumidor final*  

Art*  2 . O  IVY  nao incide sobre  avendaavarejo de caleo'  
diesel*  

Art*  32 Considers.se  local da operaeio aquele onde se  en  
contrar o produto no momento da venda*  

Art*  42  Contribuinte do imposto 4 o estabelecimento  co.'  
marcial ou industrial que realizar as  vendee  descritas no artigo' 
12. 

§ 12 - Considera-.se  estabeleciLaento o local, construido  au  
no, onde o contribuinte exerce  cue  atividade  ea carter  permanen 
te ou temleoririo, de oomercializagio a varejo dos combust/vvis su 
jeitos ao imposto* 

§ 2 . Para eieito de cumprimento da obrigaeao ser consi. 
derado aut6namo cada ua dos estabeieciaentos, permanentes ou tem. 
poririos, inclusive os vefoelos utilizadoe no oam4roio arfibulan. 
te. 

II . O estabelecimento de Srgio da administraeio pUblica I 
direta, de autarquia ou de eaeresa publica, federal, estadual ou' 
municipal, que venda a varejo produtos sujeitos ao imposto, ainda  
clue  a compradores de determinada categoria profissional ou funoio 
natl. 

(4  Art.  - Sio sujeitos passivos por subetituigio, o produ  
tor,  o distribuidor e o atacadista de produtos combustfveis rela. 
tivamente ao imposto devido pela venda a varejo promovida por  eon  
tribuinte, por microempresa ou por contribuinte isento* 

(*) Este artigo 4 opcional e o Nunfoipio s6 adotari em sua 
leeislaeao se desejar concentrar o controle da arrecadaeio nos ' 
produtores, distribuidores e atacadistas* 

§ 32 - 0 disposto no parégrafo anterior  nil°  se aplica aos 
veloulos utilizados para imeles entrega de produtos a destinatiet 
rios certos, em decorrincia de operaeio ji tributada.  

Art*  52 Oonsideram.se  também contribuintes: 
I . os estabelecimentos de sociedades civis de fins nio 

econamicos, inclusive cooperativas, que pratiquem  cam  habituellda 
de operagBes de vendas a varejo de cambuctIvois :Líquidos e gaso-0  
son;  
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Art.  62  -  So  responssiveis, solidariaments, pelo pagamento 
do imposto devidos 

I - 0 transportador,  an  relagao a produtos transportados e 
comercializados no varejo durante o transporte; 

II . 0 armazem ou o depOsito que mantenha sob sua guarda,'  
an  nome de terceiros, produtos destinados a venda direta a consu. 
midor final.  

Art.  72 - A base de calculo de imposto o valor de venda' 
do combustIvel liquido ou gasoso no varejo, incluidas as despesas 
adicionais debitadas pelo vendedor ao comprador. 

Paritgrafo dnico 0 montante do imposto integra a base deo 
calculo a que se refere este artigo, constituindo o respectivo I 
destaque mera indicagao para fins de controle.  

Art.  82 . A autoridade fiscal poder. arbritar a base de 
calculo, sempre  vet  

I . No forem exibidos ao fisco os elementos necess;rios 
comprovaçao do valor das vendas, inclusive nos casos de perda, 
extravio ou atraso na escrituraçZo de livros ou documentos fisca. 
is; 

II - Houver fundada suspeita de que os documentos 
nao refletem o valor real das operag6es de venda;  

III  . estiver ocorrendo venda ambulante, a varejo  
that,*  desacompanhados de documentos fiscais. 

(*)  Art.  92 - As alfquotan do imposto  sacs  
I - Gasólina 
II - Querosene iluminante  
III  . 	hidratado 
IV . 6leos ccmbustiveis 
V . as liquefeito de petr6leo 
VI -  Gs  natural (encanado) 
VII . Gasolina de aviaQao 
VIII - Querosene de aviaq4o 
(**) At4 que sejsm fixadas  or  lei camplementar, as allquo.  

ta laximas do imposto no exederao triis por oento.  
Art.  102 . 0 valor do imposto a recolher ser apurado  quit  

zenaImente, e pago atravits de guia preenchida pelo contribuinte ' 
em modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda do Municfpio, na  ill  
rma e nos prazos previstos em regulamerto. 

Parigrafo nico - O regulamento dever; disciplinar os case. 
303 de reoolhimente efetuado por contribuinte ou respons;vel não' 
inscritos.  

Art.  11 u Poder Executivo poder4 celebrar convenho  cam  ' 
Estados e Municlpios, objetivando a implementaggo de normas e pra 
cedimentos qUO se destinem cobrança e  it  fiscalizaçZo do tributo 

- 0 convenho ..poder4 disciplinar a substitu 
iço tributi.ria em caso de substituto sediado em outro MUnicfpio.  

Art.  12 - 0 cr4dito tributirio n.o liquidado nas 4pocas * 

pr4priam fica sujoito a atua1izag:e7o monetária do seu valor. 
Par;grafo Anico . As multas devidas serao aplicadas sobre' 

o valor do impocto corrigido, 
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(*)  Art.  13 . 0 descumprimento das obwigagges principal e' 
acessOrias sujeitari o infrator ;Is seguintes penalidades,  sae  ore 
juizo da exigência do impoetos 

(*) Este artigo 4 apenas exemplifisrativo. C Municfpio, def 
pendendo das obrigag5es que esejer incluir  ea  reguleeertadao do' 
imposto, poderá prever outras multas. 

I . falta de recolhimento do tributo - multa de 1001( do 71 
br do imposto; 

II . falta de enissao do documento fiscal em cperagao nao 
escriturada - multa de 200% do valor do imposto;  

III  . emitir documento fiscal consignando importincia  diver-
do valor da operado o com eaIores diferentes nas I. 

respectivas  vies, cam  o objetivo de reduzir o valor do 
eepoeee o Iedsae - multa de 204 do velor do imposto ' 
riso pago; 

IV - deixar de emitir documento fiscal, estando a operagao' 
devidamente registrada - mu/ta de 10% do valor da OTN; 

V .  transporter,  receber ou manter em estoque ou depOsito, 
produtos ferjeitos ao imposto, sem documeato fiscal ou' 
acompauhados de documaato fiscal inidOneo multa de 
200% do valor do impoeto; 

VI . recolhe' o imeccec c2c e erazo regalamentar, antes de 
qualquer procedimento idscal - multa de 40% do valor ' 
do imposto; 

(*)_ deixar de reter na fonte o tme)osto devido, 	condidao 
de contribuintes substituto . multa de 40% do volor do 
imposto; 

(**) deixar de reooiher e imposto retido na fonte como  con.  
tribdinte substituto multa de 200% do valor do impo! 
to; 
Estes dlepositivos s6 seris adotados pela legislageo ' 
do Muniolpio se Xor prevista hipOtese de substituigae 
tribataria.  

Art.  11 . 0 Poder Exeentivo reeelementara este Lei no pra. 
zo de 30 (trinta)  dies  contados dia data de sua viancia.  

Art,  15 . 0  IVY  eera cobrado a partir Co triasimo dia  con  
tado da publicaogo desta Lei. 

(*) ert. 16 . Estalei entrara  am  vigor na data de sua pus-. 
blicaggo. 
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