
LEI MUNCIPAL Nº 744/2014, de 20 de março de 2014. 

 

 

Dispõe sobre a instituição do Programa de Incremento da Economia 

Pública e Privada do Município, institui a campanha “CAMPANHA 

PREMIADA BIÊNIO 2014/2015” e dá outras providências. 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito 

Municipal de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica Instituído o Programa de Incremento da Economia Pública 

e Privada no Município, concernente em um programa destinado a incentivar: 

I – a produção e a aquisição de bens e serviços, no Município; 

II – a solicitação de notas ou documentos fiscais em todas as operações 

de compra e venda de bens e serviços de qualquer espécie, realizados no município; 

III – o recolhimento dos tributos municipais nos prazos e nas formas 

previstos em lei. 

Art. 2º Serão objetivos do programa: 

I – educar e perseguir a formação de uma cultura participativa e de 

exercício pleno da cidadania, na comunidade;  

II – promover a elevação da atividade econômica no Município, evitar a 

evasão fiscal e proporcionar o incremento do valor adicionado fiscal; 

 

Art. 3° Fica instituída, como mecanismo de ação para atingir os 

objetivos do programa desta Lei, a CAMPANHA PREMIADA BIÊNIO 2014/2015, que será uma 

campanha de incentivo, através da qual o Município distribuirá prêmios, mediante sorteio público.  

 



Art. 4º Através da “CAMPANHA PREMIADA BIÊNIO 2014/2015”, 

o Município fará sorteio público, conforme cronograma constante na presente Lei, podendo concorrer, 

os portadores de cartelas numeradas distribuídas pelo órgão fazendário do Município. 

Art. 5º A distribuição das cartelas que concorrerão aos sorteios de 

prêmios será feita da seguinte forma: 

I – mediante a troca pela primeira via de notas fiscais ou cupões fiscais 

do comércio do município Novo Xingu - RS, no valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais, dará direito ao 

recebimento de uma (1) cartela; 

II – mediante a troca pela primeira via da nota fiscal de produtor, salvo 

quando relativa à operação de venda de mercadoria (Soja, Milho, Trigo, Leite, Suínos, etc...), para 

produtor rural inscrito no município de Novo Xingu – RS, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, 

dará direito ao recebimento de uma (1) cartela;  

III – mediante a troca da Primeira via da Nota Fiscal de Compra de 

Insumos (Adubo, Semente, Herbicida, Inseticida, Adubo Folhar, etc...), para as lavouras no valor de 

R$ 500,00(quinhentos) reais, dará direito ao recebimento de uma (1) cartela;  

IV – Contribuinte cadastrado junto ao Setor Tributário do Município, e 

que efetuou movimentação financeira em seu cadastro e não apresentar pendências de débitos vencidos 

na data de 30 de novembro do respectivo ano do sorteio terá direito a retirar 20 (vinte) cartelas, no 

período de 01 a 15 de dezembro daquele ano. 

§ 1° O direito a obtenção de cartelas na troca por notas fiscais, só se 

originará nas relações de consumo final, tanto de pessoas físicas, quanto das pessoas jurídicas, não 

cabendo àqueles que destinarem o objeto da compra à comercialização. 

§ 2° O direito à troca por cartelas se iniciará com a vigência desta lei e 

serão aceitos os instrumentos fiscais, relacionados nos itens I, II e III deste artigo, datados a partir de 

01 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 



§ 3º Para verificação da regularidade fiscal, o Setor Tributário do 

município, após o encerramento do expediente da tesouraria no dia 30 de novembro do respectivo ano 

do sorteio, emitirá através de sistema próprio, relatório dos contribuintes que atendem o disposto no 

inciso IV, os quais passarão a ter direito a retirada das cartelas no setor de distribuição. 

§ 4º Considera-se para fins do disposto no inciso IV, que apresentou 

movimentação financeira no Setor Tributário, aquele contribuinte que teve lançamentos de qualquer 

crédito financeiro ou receita arrecadada pelo município e efetuou pagamentos dos respectivos débitos 

até a data de 30 de novembro do ano. 

 

Art. 6º A premiação que será distribuída, conforme cronograma de 

sorteios constante na presente Lei. 

§ 1° Na data de 26 de dezembro de 2014 ocorrerá o 1º sorteio, com a 

seguinte premiação: 

1º prêmio: uma motocicleta 125 cilindradas, 0 Km; 

2º prêmio: “Um televisor LED de 40”; 

3º prêmio: Uma Maquina de Lavar Roupa 15 KL 

4º prêmio: Um Notebook; 

5º prêmio: Um Aparelho Celular, com câmera fotográfica digital; 

6º prêmio: Uma Bicicleta aro 20;  

7º prêmio: Uma Maquina Fotográfica digital 12 megapixel; 

8º prêmio: Um forno micro-ondas; 

9º prêmio: Um aparelho de DVD; 

10º prêmio: Uma Cafeteira; 

11º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

12º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

13º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

14º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

 

 

 



 

 

§ 2° Na data de 24 de dezembro de 2015 ocorrerá o 2º sorteio, com a 

seguinte premiação: 

1º prêmio: Um Carro Popular, 0 Km; 

2º “prêmio: Um televisor LED de 40”; 

3º prêmio: Uma Maquina de Lavar Roupa 15 KL; 

4º prêmio: Um Notebook; 

5º prêmio: Um Aparelho Celular, com câmera fotográfica digital; 

6º prêmio: Uma Bicicleta aro 20; 

7º prêmio: Uma Maquina Fotográfica digital 12 megapixel; 

8º prêmio: Um forno micro-ondas; 

9º prêmio: Um aparelho de DVD; 

10º prêmio: Uma Cafeteira; 

11º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

12º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

13º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

14º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local; 

15º prêmio: Um vale Compras no valor de R$ 250,00, no comércio local. 

 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias do orçamento municipal vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 8º O Poder Executivo poderá expedir normas procedimentais e 

regulamentares julgadas necessárias para o desenvolvimento do programa. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor retroagindo na data de 01 de janeiro de 

2014. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - 

RS, em 20 de março de 2014. 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
 
 
Registra-se e Publica-se 

 

 

MARCELO KUSTER RAUCH 

Secretario Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM A LEI MUNICIPAL Nº. 744/2014, de 20 de março de 2014. 

Exmo. Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

                                                 O Projeto de Lei que ora submetemos à apreciação dos Srs. Vereadores, 
tem por finalidade a instituição do Programa de Incremento da Economia Pública e Privada do 
Município e instituir a “CAMPANHA PREMIADA BIÊNIO 2014/2015”. 
 
                                                Este programa vem sendo largamente desenvolvido pelos municípios e 
pelos estados, visando criar uma consciência cultural nova, no sentido de que as pessoas solicitem nota 
fiscal em todas as operações de compra e venda que fizerem. 

 Ao mesmo tempo, busca-se criar, também, uma consciência da 
necessidade de pagar os tributos municipais e fazê-lo em dia. 

 
 Com o desenvolvimento de tal programa, a Administração espera 

incentivar os negócios no mercado local, evitar a evasão fiscal e aumentar, assim, o valor adicionado e 
o tamanho da economia formal, do município, o que importará na elevação da arrecadação referente ao 
ISSQN e no aumento do valor do repasse do ICMS, além de possibilitar o recebimento em dia, de 
maior volume das receitas próprias, permitindo, assim, uma execução orçamentária com maiores 
benefícios à comunidade.  

 
 Estamos instituindo a campanha pelo biênio 2014/2015 para que 

possamos contar com valorização maior do comércio local, haja vistas que os sorteios se darão em 
épocas em que existe uma aceleração maior no volume de vendas e que com a qualidade dos prêmios a 
serem sorteados o comércio local se tornará ainda mais atrativo. 
 

 Enfim, busca-se o crescimento da economia local, com o auxílio da 
comunidade, coletiva e individualmente, tendo em conta que ela própria será a beneficiária direta dos 
frutos que advirão, assim como o Município, que adquirirá bases sólidas. 

 
 Solicitamos especial apoio de todos os nobres edis, pois este projeto é de 

grande importância para o Município. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS, aos 

20 dias do mês de março de 2014. 
 

 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal 

 
 


