
1 

 

PROJETO DE LEI Nº 044/2022 DE 17 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Autoriza o Poder Executivo a Instituir o 

Programa de Estímulo à Emissão de Notas 

Fiscais e de Valorização do Comércio Local e dá 

outras providências. 

 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa 

de Estímulo à Expedição de Notas Fiscais e de Valorização do Comércio Local, 

denominado“Compra Premiada em Faxinal”. 

§ 1º - O programa de que trata o caput será realizado em parceria com a 

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Faxinal do Soturno. 

Art. 2º - O Programa “Compra Premiada em Faxinal” consistirá na 

premiação mediante sorteio que será efetuado no mês de dezembro, pela Administração 

Municipal, juntamente com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Faxinal do 

Soturno. 

Art. 3º -Os prêmios a serem distribuídos, o período de emissão dos 

documentos, a data do sorteio, a data limite para troca das cartelas e outros, serão 

regulamentados através de Decreto Municipal pelo Poder Executivo. 

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber doações de bens para 

compor o elenco de Prêmios, de empresas privadas e outras instituições. 

Art. 5º- Para concorrer aos sorteios do programa instituído no caput do Art. 

1º, as pessoas físicas munidas dos seguintes documentos: Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Nota de 

Prestação de Serviço, Contra Nota de Venda do Produtor. 

Parágrafo único:somente serão aceitos os documentos descritos no caput 

deste artigo, os emitidos no território do Município de Faxinal do Soturno e que conste o CPF 

do consumidor. 

 Art. 6º-Serãofornecidoscupons, mediante a apresentação dos documentos de 

que trata o art. 5º,valendo os parâmetros (valores) regulamentados por decreto a cada novo 

exercício. 

Art. 7º- Oscupons serão distribuídos em rigorosa ordem numérica. 
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 Art. 8º-Os cupons serão confeccionados, cada um em duas partes devidamente 

numeradas, contendo 01 (um) número em cada cupom, onde uma das partes será entregue ao 

concorrente e, a outra parte que deverá constar o nome do concorrente e o nº de telefone, que 

ficará de posse do órgão promotor.  

 Art. 9º -Os documentos de que trata o art. 5º, somente poderão ser utilizados 

uma única vez para a troca por cartelas numeradas, os quais serão carimbados e devolvidos 

ao contribuinte, juntamente com a quantidade de cartelas correspondente.  

 Parágrafo único: Não serão trocados por cupons os documentos fiscais 

apresentados por Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, quando for ela mesma a emitente da Nota 

Fiscal. 

 Art. 10 -Os sorteios serão realizados até que haja contemplado e obedecendo a 

seguinte ordem: o primeiro prêmio a ser sorteado será o equivalente ao último constante na 

ordem de prêmios a serem oferecidos, o segundo será o penúltimo e assim sucessivamente. 

 § 1º- Na data do sorteio oscupons serão colocadosem uma urna transparente, 

que após mexidos, serão retirados por munícipe presente no local. 

Art. 11 - Os contemplados terão o prazo máximo de 90 (noventa) dias para 

comprovarem sua condição de legítimos ganhadores do prêmio. 

§ 1º- Somente será válidoocupom que não apresentar rasura emenda ou 

encontrar-se danificado, cujo dano dificulte a autenticidade do mesmo. 

§ 2º- Após o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do sorteio, os 

contemplados que não reclamarem seus prêmios perderão o direito sobre o mesmo. 

§ 3º - Após este prazo o prêmio reverterá em favor do promotor doprograma. 

Art.12 - Os números sorteados e oscupons contemplados serão publicados na 

Imprensa Oficial do Município 

Art.13- Os recursos necessários para a divulgação e realização deste programa 

ocorrerão à conta de dotações orçamentárias inseridas na Secretaria de Administração e 

Gestão Financeira. 

Art. 14 - O poder executivo executará campanha educativa, juntamente com o 

período de troca de notas, direcionada a toda a população, esclarecendo a solicitação de notas 

e outros afins. 
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Art.15- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores (as), 

 

            O presente projeto visa fomentar o comércio local através do incentivo à 

população para comprar e solicitar serviços em nosso Município; aumentar a 

arrecadaçãoMunicipal incentivando o cidadão a exigir emissão de documentos fiscais. 

Certos da compreensão dos nobres Edis, contamos com a colaboração para 

análise e aprovação do projeto. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

     


