
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS M/SSOeS

LEI MUNICIPAL N°. 579/2006.

INSTITUI A CAMPANHA ANUAL DE MELHORIA DA
ARRECADAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E PRE,STAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAIS, SÃO JOSÉ DAS MISSÕES 15
(QUINZE) ANOS, 15 (QUINZE) PRÊl\lIlOS, E DÁ OUTRAS

A

PROVIDENCIAS.

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal
de São José das Missões - RS, no uso de suas atribuições legais, Faço Saber,
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte,

LEI:

Art, 1.0 - Fica instituída a Campanha Municipal anual de
melhoria de arrecadação e de valorização da indústria, comércio e prestação de
serviços, 15 Quinze anos, 15 Quinze Prêmios do município de São José das
Missões, que visa a melhoria da arrecadação municipal e a valorização da
industria, do Comércio e Prestação de Serviços do município.

Art, 2.0 - A Campanha de que trata o art. 1.0 é constituído
pelos programas: "São José das Missões 15 (QUip2C) anos 15 (Quinze)
prêmios", que e composto pelos programas bônus tributârie, nota fiscal da
premio, e programa Nota de Leite da Prêmios, na forma dos artigos
seguintes.

Ali. 3.° - O Programa "Bônus Tributário" consiste num
Bônus a ser deduzido dos acréscimos de juros, correção monetária e multa de
todos os débitos inscritos em dívida ativa de exercícios anteriores, a ser
concedido por com base na comprovação de notas fiscais de aquisições de
mercadorias feitas 1]0 comércio local de São José das Missões.

§ 1.0 - O Bônus de que trata esse artigo será condicionado ao
pagamento integral da divida e será de valor equivalente a ] 0% (de:7; por cento)
do valor das notas fiscais apresentadas pelo contribumte, podendo ser deduzido
o valor de até 100% nas multa juro e correção.

§ 2.° - Somente serão troeadas por Bônus as notas fiscais de
compras feitas no período da realização do programa, a iniciar-se em 2006, e
assim sucessivamente.

Administração para Todos - 2005/2008
Av. 20 de Março, 13858 Fone/Fax: (Oxx55) 3753-1040/3753-1106 - CEP 98325 - 000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Art. 4.0 - O Programa "Nota Fiscal dá Prêmios" consiste na
troca de notas fiscais de compras de mercadorias ou de serviços emitidas por
empresas devidamente legalizadas e por Produtores Rurais estabelecidos no
município de São José das Missões, bem como de Guias de IPVA de veículos
emplacados em São José das Missões, por cautelas numeradas para concorrerem
aos Prêmios deste Programa. .

§ 1.0 - A troca de cautelas numeradas obedecerá aos seguintes
critérios:

I - NOTAS FISCAIS DE INDÚSTRIAS E DOS
COMÉRCIOS LOCAIS:

a) O 1 Cautela por cada nota ou grupo de notas fiscais no valor
de R$ 200,00 (Duzentos Reais) para notas de aquisição de máquinas,
implementos agrícolas, insumos agrícolas, adubos, sementes, fertilizantes e
corretivos.

b) O1 Cautela por cada nota ou grupo de notas fiscais no valor
de R$ 50,00 (Cinqüenta reais) referentes a aquisições de outros materiais, tais
como (Farmácia, Alimentos, Combustível, Bebidas, Materiais de Construção,
Vestuário, Higiene e outros).

II - PRODUTORES RURAIS:

a) O1 cautela para cada nota ou grupo de notas fiscais, no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de vendas de produtos agropecuários
devidamente comprovados através da contra-nota de entrada emitida pela
empresa adquirente.

b) O1 cautela para cada nota ou grupo de notas fiscais, no
valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), de vendas de produtos agropecuários, ou
não devidamente comprovado venda para outros Municípios do Estado através
da contra nota.

c) Os produtores rurais que efetuarem a revisão geral dos seus
blocos de produtor até o dia 10 de março do ano em que será desenvolvido o
programa terá direito ao bônus adicional de O1 cautela.

Hl - SERVIÇOS:

a) O1 cautela para cada nota ou grupo de notas no valor de R$
100,00 (Cem reais) de compras de serviços efetuados em prestadores de serviços
do município de São José, devidamente legalizados na Prefeitura Municipal.
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IV - IPVA:

a) O1 cautela por guia de IPV A paga em nome do contribuinte
que tem veiculo emplacado no município de São José das Missões/RS.

Parágrafo Primeiro - O valor de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais)
á R$ 100,00 (Cem Reais) Dara direito a 'uma cautela. O valor de R$ 100,00 Cem
real a mais dará direito a três cautelas.

Art, 5.° - O Programa "Nota de Leite Dá Prêmios" consiste
na troca de notas fiscais de venda de leite pejos produtores de nosso Município,
onde concorrerão aos prêmios nas festividades do Município.

Art. 6.° - A premiação do programa SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES 15 ANOS 15 PREMIOS, será constituída é procedida da seguinte
forma:

I - Premiação anual constituída de prêmios a serem sorteado
para o publico geral, NOTA FISCAL DA PREMIO, as seguintes premiação:

premiação:

um conjunto.

de 300 kg.

1° - Uma moto OKM, 150 CC;
2° - Um Televisor 20 Polegadas;
3° - Um Televisor 14 Polegadas;
4°_ UMDVD' ,
5° - Uma Bicicleta 18 Marcha;
6° - Um fogão a gás 4 bocas;
r-Uma maquina de lavor roupas;
8° - Um Fomo Elétrico;
9° - Uma Torradeira Elétrica;
10° - Uma Batedeira;
11° - Um Liquidificador;
12° - Um Ventilador;
13° - Um Ferro Elétrico;

II - NOTA DE LEITE DA PREJ\~IO, consiste na seguinte

1° - Uma máquina Ordenhadeira, 300 BVL, com capacidade de

2° - Uma novilha de Raça leiteira com peso aproximadamente
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Art. 7.0 - Os sorteios dos prêmios serão realizados através de
Bingo, utilizando-se para tanto o Globo com bolas numeradas com algarismos
de O (zero) a 9 (nove) sendo os mesmos realizados em frente à Prefeitura
Municipal nas datas e horários estabelecidos nos dias das comemorações
festivas do Município.

Art, 8.0 - Os programas serão sempre desenvolvidos no
período de O I de abril do ano até o dia 20 de março do ano seguinte, sendo que
as notas do ano < seguinte de janeiro até 20 de março enquadram-se no ano
anterior.

Art. 9.0 - As notas fiscais não poderão serem utilizadas para
mais de um programa, exceto as notas fiscais de vendas de leite que poderão ser
utilizadas para mais um dos outros dois programas além do Programa "Nota de
Leite dá Prêmios".

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
bancar os primeiro prêmios dos sorteios anuais dos Programas "SÃO JOSÉ
DAS l\1ISSÕES, 15 (QUINZE) ANOS 15 (QUINZE) PRÊMIOS".

Art. 11 As despesas decorrente do programa correrão por
conta de dotações próprias, podendo ser aberto credito suplementar se
necessário.

Parágrafo Único - Ainda como forma de cobertura de
despesas, poderão serem recebidas doações dos prêmios constantes na presente
Lei.

Art. 12 - Eventuais regras omissas nessa Lei serão
regulamentadas por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art, 13 - Fica revogada a Lei Municipal N° 443/2003, de 16
de Abril de 2003, as disposições em contrário.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DAS MISSÕES,AOS~

EDIS O DE QUADROS
Prefeito Municipal

SIL,m~~1i'íj~a.....:D.R OLIVEIRA
Seco . ministração
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