Prefeitura Municipal de Aparecida
Amerlco AlTes Pere1ra Filho,PREFEITO
FAÇO SABERql1e à Cemare Mun101pal
seguinte
lei:
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Art. 2& - O tmposto sobre d1versoes pUbl1oa3,orlado pelo ato 49 de 30
de Abr11 de 1.936 oontinuará
a ser arrecadado sob a mesma porcentapm
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Art. 3& - ÁS empresas

ou casas de d1versões publicas com func1onamento
permane*'e.áão
obrigadas a escr1turar
dlariamonte,em livros espeo1al,
o mov1mento de compra,aplicaçõo
e saldo dos 8010s adquir1dos.
I 1& - O livro de escrituraqão canterá em suas tolhas a rubrioa do
Prefe1to Mun1c1gel.
§ 2 a - Esse livro deverd permaneoer na bllhetoria
ou em lugar &0088s1ve1 do estebeleo1mento,a
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Prefeitura Municipal de Aparecida
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aos não apresentes

ao valor doa selos não ut1lizados
desde.Que 08 mesaujldace
ou 111ecereção.
§ 1&
Sempre que o encarregado
da tis~til1zaQão
tiver razQes de suspe1te contra Irregularidadesna venda de bilhetes sem a selegem devido,
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8 urna onde são depositados
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dos canhotos aprosentados
q~.por eSGa razão,nao devem vir aoompanhitos
de entradas 8 serem vendidas.
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Os talões de ingrossos dos~ln8dOB eo à18.deverio ser mant1dos

em sua ~o'tal1dadena bllheteria.afimde serem ver1t1oados pelos enoarregad08 da f'iscalizaetio,quinzo
minutos untes de 1n1c1:ade I! venda dos mesmos.quando tor oonven1eJ1te.
§ 5.1
- Serd vedada o realiza~ão de qualquer tunção se a empresa propriet8ria
ou responsave1 não preenoher 8S determinaQões d~Bte artigo.
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na data de sua pub1ic8qão,revo&ad88e

1.948.

~lV8& ~8ro1r6 Filho)
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