
 
 
 

 

 

MOÇÃO DE APELO Nº 04/2.021 

 

Os Vereadores subscritos desta proposição, requerem à Mesa, ouvido o 

Plenário, nos termos dos arts. 99 e 100 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores 

de Piratuba-SC, Moção de Apelo, às autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo 

de Santa Catarina, Governador, Vice-Governadora, Secretário Estadual da fazenda e 

Deputados da Assembleia Legislativa.   

 

CONSIDERANDO 

Que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), é um Imposto Estadual sob administração Estadual Brasileira, ou seja, somente 

os governos dos Estados e do Distrito tem competências para instituí-lo (conforme artigo 

155, II da Constituição de 1998). 

 

CONSIDERANDO 

Que a característica na aplicação do imposto, ou seja, calcular o ICMS, deve-

se considerar diversos fatores, como estado-origem-destino, produto, empresa, cliente 

das empresas em Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.  

 

CONSIDERANDO 

Que o campo de incidência do ICMS é definido, na origem, pela própria 

Constituição Federal em seu Art. 155. A Constituição atribuiu competência tributária aos 

Estados para criação da Lei geral sobre o ICMS, ao qual se concretizou por meio da Lei 

Complementar nº 87/96, chamada “Lei Kandir”. 

A partir desta lei geral, cada Estado institui o tributo por alíquota, a qual é 

regulamentada via de Decreto, o chamado “regulamento do ICMS” ou “RICMS” que é 

uma consolidação de toda a legislação sobre o ICMS vigente no Estado, e é aprovada 

por Decreto do Governo. 

Cada uma dessas Leis está numa hierarquia, capitaneada pela Constituição 

Federal e que segue pela Lei Complementar, a Lei Ordinária e até o RICMS. Nenhuma 



 
 
 

 

dessas Leis pode criar obrigações que não estejam contidas nas Leis superiores a ela, 

sob a condição de serem consideradas nulas.  

 

CONSIDERANDO 

Que, atualmente, o ICMS é cobrado como uma porcentagem sobre o preço 

final do combustível na bomba, e o que faz com que sua arrecadação por litro fique 

maior ou menor conforme o preço da gasolina ou do diesel sobem e descem. Essa taxa 

é definida pelos Governos Estaduais. Dessa forma, o percentual varia de Estado para 

Estado. Hoje a taxa vai de 25% a 34%, o que faz do ICMS um dos principais 

componentes do preço total que o consumidor paga por litro de combustível.  

 

CONSIDERANDO 

Que os impostos incidentes sobre as energias de origem fóssil em Santa 

Catarina e nos outros Estados Brasileiros encarecem os derivados de petróleo na 

chegada ao consumidor, inviabilizando muitas atividades produtivas e dificultando a vida 

de todos os cidadãos.  

 

CONSIDERANDO 

   Que já foi verificada a redução das alíquotas de parte do Governo Federal, 

porém isso não tem acontecido nos Estados. Os transportes da produção, o 

acionamento de equipamentos na agricultura, na indústria e na cocção de alimentos nas 

residências geram custos muito altos aos catarinenses.  

 

 MOCIONA-SE  

 Pelas razões expostas, encaminhamos a presente Moção de Apelo a ser 

encaminhada às autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo de Santa Catarina, 

Governador, Vice – Governadora, Secretário Estadual da fazenda e Deputados da 

Assembleia Legislativa, para que assim, de forma que se decida pela redução dos 

impostos incidentes sobre os combustíveis, e assim, poder auxiliar os cidadãos que 

estão passando por necessidades em meio a toda essa situação caótica em que o País 

se encontra atualmente.  

 

Câmara de Vereadores de Piratuba, 21 de Setembro de 2021. 
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