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"INSTITUI
A
CAMP ANHA
ANUAL
DE
MELHORIA
DA
ARRECADAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LOCAIS DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕESIRS, "PROGRAMA NOTA FISCAL
DA
PRÊMIOS"
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" .

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal do
Município de São José das MissõeslRS, no uso de suas atribuições legais,
conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
LEI
Art. 1. Fica instituída a Campanha Municipal anual de melhoria
de arrecadação e de valorização da indústria, comércio e prestação de serviços
locais do município de São José das Missões/RS, que visa a melhoria da
arrecadação municipal e a valorização da Indústria, do Comércio e Prestação de
Serviços Locais do nosso Município.
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Art. 2.0 - A Campanha de que trata o Art. 1.0 é constituída pelo
Programa NOTA FISCAL DA PRÊMIOS, com a seguinte data para sorteio e
premiação:
I - Sorteio dia 31/10/2014, coma seguinte premiação:
1° - prêmio no valor de R$ 300,00 (vale compra);
2° - prêmio no valor de R$ 200,00 (vale compra);
3° - prêmio no valor de R$ 100,00 (vale compra).
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II - Sorteio dia 28/11/2014, com a seguinte premia,{o: A ('.
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1° - prêmio no valor de R$ 300,00 (vale compra);
2° - prêmio no valor de R$ 200,00 (vale compra);
3° - prêmio no valor de R$ 100,00 (vale compra).

I - Sorteio dia 24/12/2014, com a seguinte premiação:
1° - prêmio
2° - prêmio
3° - prêmio
4° - prêmio
5° - prêmio
6° - prêmio
7° - prêmio

de 01 (uma) Televisão
de 01 (um) Tablet 7";
de 01 (um) Tablet 7";
de 01 (um) Tablet 7";
no valor de R$ 300,00
no valor de R$ 200,00
no valor de R$ 100,00

32";

(vale compra);
(vale compra);
(vale compra).

Art.3
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/RS, bem como de Guias de IPVA de
veículos emplacados em São José das MissõeslRS, por cautelas numeradas para
concorrerem aos Prêmios deste Programa.
.0
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§ 1.0 - A troca de cautelas numeradas obedecerá aos seguintes
critérios:
I - NOTAS FISCAIS DE INDÚSTRIAS

E DOS COMÉRCIOS

LOCAIS:
a) O 1 (Uma) 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, adquirido no comercio local.
b) 01 (Uma) Cautela por cada nota ou grupo de notas ~
~o
valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais) referentes a aquisições de outroo, m.at.en~s,
tais como (Farmácia, Alimentos, Combustível, Bebidas, rateriais
(de
Construção, Vestuário, Higiene e outros), notas emitidas para con .umA fi~al.
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11- PRODUTORES

RURAIS:

a) 01 (Uma) 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) 01 (Uma) 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) 01 (Uma) calitela para cada nota ou grupo de notas fiscais, no
valor acima de R$ 50,00 (cinquenta reais) para notas emitidas para venda
diretamente para Prefeitura.
111 - SERVIÇOS:

a) 01 (Uma) 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 das MissõeslRS. devidamente legalizados na
Prefeitura Municipal.
IV - IPVA:
a) Por guia de IPVA paga em nome do contribuinte que tem veículo
emplacado no município de São José das MissõeslRS, será de até o valor de R$
500,00 (quinhentos reais) dará o direito de 02 (Duas) cautelas, sendo que acima
do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) dará o direito de 04 (Quatro) cautelas.
Art. 4.° - 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 na Prefeitura Municipal nas
datas e horários estabelecidos nos dias acima definidos.
Art. 5.° - As notas fiscais para a participarão do programa são as do
ano de 2014.

=:

Art. 6° - As despesas decorrentes do programa correrã
de dotações próprias, podendo ser aberto credito suplementar se
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§ Único - Ainda como forma de cobertura de despesas poderá ser
recebida doações dos prêmios constantes na presente Lei.
Art. 7° - Eventual regra omissa nessa Lei poderá ser regulamentada
por Decreto Municipal.
Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFE ;ro-....MUNICIPAL DE. SÃO JOSÉ
DAS MISSÕESIRS, AOS 15 DE OU 'UBRo'rE 2014.

E PUBLIQUE-SE:

SERGIO O NASCIMENTO RIBEIRO
SecoMun. Da Administração
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