
DECRETO Nº 007/89 de 19 de Janeiro de 1989 

  

 

 

DISCIPLINA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO 

IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO (IVV) DE 

COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS. 

 

 

Egydio Alfredo Schlabitz, Prefeito Municipal de Cristal, no uso de suas atribuições 

legais,  

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O imposto sobre Vendas a Varejo (IVV) de combustíveis líquidos, criado pela 

Lei Municipal  nº 004/89 de 17 de janeiro de 1989, tem como fato gerador a venda a 

varejo de combustíveis líquidos, efetuada pelos postos de abastecimento ou 

concessionários de distribuidores legalmente instalados e registrados no Conselho 

Nacional de Petróleo – CNP -, com atuação no território do Município. 

 

Art. 2º - A venda de gás de cozinha e óleo diesel está isenta do pagamento do imposto 

referido no artigo anterior. 

 

Art. 3º - O contribuinte do imposto é aquele que comercializa os combustíveis a varejo. 

 

Art. 4º - O valor do imposto será apurado, mensalmente, pelo totalizador registrado nas 

bombas ou com base no mapa do Conselho Nacional do Petróleo – CNP, à critério do 

órgão arrecadador. 

 

Art. 5º - A base de cálculo do imposto é o preço da venda do produto a varejo. 

 

Art. 6º - A alíquota fixada pela Lei Municipal é de 3% (três por cento). 

 

Art. 7º - O recolhimento do imposto devido, deverá ser feito no estabelecimento 

bancário indicado pela Prefeitura, mediante apresentação da guia fornecida pela 

fiscalização da Fazenda Municipal, até o dia cinco (5) do mês subseqüente ao da 

ocorrência do fato gerador. 

 

Art. 8º - A base de cálculo do imposto será arbitrada, pela autoridade fiscalizadora, 

quando não merecer fé as informações apresentadas pelo devedor. 

 

Art. 9º - O recolhimento do imposto após o vencimento, estará sujeito ao juro de 1% ao 

mês: 

 

a) Acréscimo de 10% de multa, dentro de trinta dias a contar da data de 

vencimento; 

b) Acréscimo de 20% de multa, dentro de sessenta dias a contar da data de 

vencimento; 

c) No caso de ação fiscal, acrescido de 50% sobre o total da dívida. 



Art. 10 – Os contribuintes do imposto ficam obrigados a apresentar ao fisco, quando 

solicitados, livros e documentos de contabilidade, assim como os de controle e 

fiscalização da venda de combustíveis. 

 

Art. 11 – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor nesta 

data. 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal 

 19 de Janeiro de 1989 

 

 

 

Egydio Alfredo Schlabitz  

Prefeito Municipal 


