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I - Consudores, redanie a enrega ua ia via, ou cOpia au

-tcntcada peo Se:or de 1CMS, da noa fiscal de venda a .consumidores ou tickets de ma

quina reistraoa, cujo uso tenha sido autonzado pelo ôrgão comjetente da Fazenda Esta

• dual, expedidas por empresas corn inscriçao estadual rio Mi..micipio ckCrissiumaL

II Usuários de seriços, mediante a entrega da ] via da nota

fiscal de prestaçào de serviços, expedida por enipresas corn inscriçao estadual eiou munici

pal. estabelecidas em Crissiumal, inclusive as passagens, municipais.

ill - Produtores rurais, corn inscriçao estadual no Municipio

de Ciissiunial, medianie a entrega cia nota fiscal de produtor, ou cOpia aulenticada. re.fe

rente a venda ou depósito dé produtos agropecuários, ou ainda a transferênca para outros

municipios, acompanhados da respectiva contra-nota
IV - Contribuintes municipais, portadores de Guias de Reco

Ihirnento, ou cóp!a autenticada, devidamente quitadas, correspondentes ao Imposlo Predial

e Terrilorial Urbano (IPTU) e respecti’ as taxas, ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer

Natureza (1SSQN), a Coiitribuicão de Meihoria e ao irriposto Estadual Sobre a Propriedade

de Veiculos Autcmotores (IPVA), de veiculos emplacados no Municipio de Crissiumal,

induindo-se tambérn as guias de recoihirnento quitadas, de qualquer tribulo municipal Ian

çado em Divida Ativa paga no periodo de abrangência desta Lei, e também os serviços de

máquinas feitos pelo Murncipio.
• V - Empresas, mediante a entrega da 1 via da nota fiscal. ou

cópia autenticada, de rnercdorias ori prestaco de serviços, fornecidas por pessoas juridi

cas corn inscriçao estpdual e/ou municipal em Crissiurnal.

Art. 5’ - Os prêrTios a serern conferidos rios respectivos sor

teos, aos portadores de cautelas preiriiadas serão os seguintes:

Sortelo 1w iiltirno sákdo de cada nips:

.1” prêrnio iw ,4° prêmio - J’zle copra de RS 100.00 (Cern

reals) paro aijuis4üi, de mercadorias em urn estl2belecime;zto cadastrado no flUJJLiCipiO

de Crissjn
Sorielo ,o diii 29 de Dezenthro d 2001. serlio cinco we

•
llalos•

I prêrnio - Urna moto, zero 3cm, de i25c;
•

•

•
2dprendo 00 5°prêmio - Vale compra tie R$ 100,00 ((‘em

t€4i) P01(1 aquisio de mercadorias em uni esI(thelecime)!Io cadastrado no nwniciplo

Lie

I’argrafo inico - As cauteias obtidas a partir de primeiro de
dois mu e urn (01/03/2001), participaro de todas as etapas dos sorteios realiza

flO (AMTr do ano ate dia vinte e seL de dembro & dois mu e urn (27/12/2001)

tt1 *

Art. (? - 0 Poder tZxecutjo tica autorizado a celebrar con-
• Ud.ordos COrn lnstituuç5es ou empresas, para proxriover campanhas corn vistas a

tPOPuIarizaco do PrOgralna.
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