
                                    LEI N°°°° 509/2003                                                      de 1° de Abril de 2003. 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR O 
PROGRAMA DE “ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO” 
OBJETIVANDO ESTIMULAR A ARRECADAÇÃO E ESTABELECE SORTEIO 
E PREMIAÇÃO, ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) POR 
RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, ALTERA O PLANO 
PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, e dá outras 
providências”. 

 
HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 

 
LEI: 

 
 
Art.1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o PROGRAMA DE ESTÍMULO À 
PRODUÇÃO, À PRODUTIVIDADE, À QUALIDADE, À ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS 
PROPRIAS E AO AUMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. 
 
Art.2º - Os participantes do Programa de que trata o artigo anterior, serão premiados com base nas Cautelas 
numeradas e distribuídas pela Secretaria Municipal da Fazenda, através da promoção “EM DIA COM O 
MUNICÍPIO, NOTA EMITIDA, RETORNO GARANTIDO”, mediante sorteio a ser realizado no mês de 
Dezembro de 2003. 
 
Art. 3º - Concorrem ao sorteio do Programa EM DIA COM O MUNICIPIO, NOTA EMITIDA, RETORNO 
GARANTIDO, as categorias a seguir descritas, que portarem Cautelas obtidas mediante a troca dos 
documentos que menciona: 
 
I - Os consumidores, mediante a entrega da 1º via da Nota Fiscal de Venda a Consumidor, Tickets ou Cupons e 
prestação de serviço emitido por máquinas registradoras, cujo uso tenha sido autorizado pelo órgão 
competente da Fazenda Estadual, e emitidas por empresas com Inscrição Estadual no Município de Nova 
Ramada; 
 
II – Usuários de Serviços, mediante a entrega da 1º via da Nota Fiscal, Ticket ou Cupom, referente à venda de 
mercadorias e prestação de serviços, emitida por pessoa física ou jurídica com Inscrição Estadual e ou 
Municipal em Nova Ramada; 
 
III – Empresas, mediante a entrega da 1º via da Nota Fiscal, Ticket ou Cupom, referente a venda de 
mercadorias ou a prestação de serviços, emitida por pessoa física ou jurídica com Inscrição Estadual e ou 
Municipal em Nova Ramada; 
 
IV – Produtores Rurais, com Inscrição Estadual no Município de Nova Ramada, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal de Produtor, referente à venda de produtos agropecuários, ou ainda a transferência para outros 
Municípios, acompanhada da respectiva Contra-nota; 
 
V – Contribuintes Municipais, mediante a apresentação de Guias de Recolhimento devidamente quitada, 
correspondentes aos Tributos, Taxas, Contribuições e Serviços Municipais, cobrados pelo Município, inclusive 
os arrecadados sob a denominação de Dívida Ativa, e ao Imposto Estadual sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA, de veículos emplacados no Município. 
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Art. 4º - Os contribuintes que comprovarem a quitação de todos os seus débitos com o 
Município de Nova Ramada, inscrito ou não em divida ativa até a data limite de 19 de 
Dezembro de 2003, receberão Cautelas. 

 
§ 1 – Os débitos a que se refere este artigo são os relativos a Impostos, Taxas, 
Contribuição e Serviços municipais e decorrentes de obrigações de natureza contratual 
de qualquer natureza. 

 
§ 2º - A comprovação referida neste artigo será feita mediante apresentação dos comprovantes de pagamento 
ou certidão negativa de débito expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda. 
 
§ 3º - Os contribuintes que não saldarem seus débitos na totalidade até a data referida neste artigo, para 
concorrer aos sorteios do Programa EM DIA COM O MUNICIPIO, NOTA EMITIDA, RETORNO 
GARANTIDO, deverão firmar Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento de todos os 
débitos lançados com pagamento de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) da divida, podendo o saldo ser 
parcelado em parcelas mensais e sucessivas. 
 
Art. 5º - Para fins de sorteio, o Município emitirá Cautelas numeradas que serão entregues aos contribuintes 
mediante a comprovação do pagamento, troca das notas e apresentação do Bloco de Produtor Rural 
devidamente conferido pela Secretaria Municipal da Fazenda ou por Termo de Confissão de Divida com o 
comprovante de pagamento de 50% (cinqüenta por cento). 
 
Art. 6º - Para instrumentalização do programa de que trata a presente Lei, cada Cautela será composta por três 
partes, as quais terão o seguinte destino: a via não destacável deverá ser devidamente preenchida e ficará 
fixada no bloco, a via urna deverá ser preenchida e colocada na urna e a via da Cautela com a premiação no 
anverso e parte do regulamento no verso, deverá ficar de posse do contribuinte. 
 
Parágrafo Único – A via não destacável e a via urna deverão conter os seguintes dados: Nome do participante, 
endereço ou telefone. 
 
Art. 7º - A data para sorteio será o dia 28 de dezembro de 2003, junto ao Ginásio de Esporte, sendo o horário da 
realização do sorteio regulado via Decreto Executivo e previamente publicada pelo Poder Público Municipal, 
com antecedência mínima de 20 (vinte dias). 
 
Art. 8º - Os prêmios a serem conferidos às Cautelas sorteadas, após a conferencia de sua validade, são os 
seguintes: 
1º prêmio: Um microcomputador com impressora e nobreak; 
2º prêmio: Freezer vertical 260 litros; 
3º prêmio: Um aparelho de som com CD, digital, com controle; 
4º prêmio: Televisor a cores 20 polegadas, com controle; 
5º prêmio: Um forno elétrico; 
6º prêmio: Uma bicicleta aro 26, 18 marcha. 
 
Art. 9º - Para concorrer ao sorteio da Promoção, os participantes descritos no Artigo 3º desta Lei, receberão 
Cautelas numeradas e distribuídas pela Secretaria Municipal da Fazenda, através do Setor de Tributação, 
mediante documentos fiscais emitidos por produtores rurais, empresas ou repartições públicas, com Inscrição 
Estadual e ou Municipal em Nova Ramada, obedecendo-se os seguintes valores: 
 
I – Notas Fiscais de Produtores Rurais referentes há venda de produtos agropecuários, ou transferência para 
outros municípios, exceto as vendas de bens do ativo imobilizado: a cada R$ 1.000,00 corresponde a uma 
Cautela. Em se tratando de vendas para empresas dentro do Município a cada R$ 500,00 corresponde a uma 
Cautela; 
 
II – Notas fiscais de Produtores Rurais, referentes à venda de produtos agropecuários a diversos consumidores: 
a cada R$ 50,00 corresponde a uma Cautela; 
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III – Notas Fiscais de Venda a Consumidor, Tickets ou Cupons emitidos por maquinas 
registradoras, e Notas Fiscais de Prestação de Serviços: cada R$ 50,00 corresponde a 
uma Cautela; 
 
IV – Guias de Recolhimento de Tributos, quando se tratar do IPTU referente o exercício 
de 2003, pagando em cota única independente do valor corresponde a 05 (cinco) 
Cautelas, o pagamento parcelado cada parcela paga até o vencimento independente do 
valor corresponde a uma Cautela; 

 
V – Notas Fiscais de Venda a empresas, pela venda de bens ou serviços, com inscrição Estadual ou Municipal, a 
cada R$ 100,00 corresponde a uma Cautela; 
 
VI – A cada grupo de 10 (dez) Notas Ficais, Tickets ou Cupons com Inscrição Estadual e ou Municipal em Nova 
Ramada, independente do valor, os participantes receberão uma Cautela. 
 
§ 1º - Para efeitos do Inciso III deste Artigo, quando se tratar de produtos, mercadorias ou equipamentos, tais 
como sementes, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, veículos, máquinas e implementos agrícolas: cada R$ 200,00 
corresponde a uma Cautela; quando se tratar de combustíveis a cada R$ 100,00 corresponde a uma Cautela. 
 
§ 2º - Nos casos excepcionais em que a primeira via da Nota Fiscal não puder ser entregue por ocasião da troca 
por Cautelas, será aceita a fotocópia da mesma, ou ainda a 2º via, desde que a legalidade do seu conteúdo seja 
perfeita, e acompanhada da original para fins de autenticação. 
 
§ 3º - Em se tratando de Nota Fiscal de Produtor Rural, na oportunidade da troca por Cautelas, será 
apresentada a existente no Bloco, a qual será carimbada e devolvida ao Produtor. 
 
§ 4º - As Guias de Arrecadação de Tributos, Taxas, Contribuições e Serviços será apresentada em original na 
ocasião da troca por Cautela, sendo então carimbadas e devolvidas aos participantes. 
 
§ 5º - Os demais documentos fiscais entregues na troca por Cautelas, serão carimbados e distribuídos às escolas 
com sede no Município, para serem reaproveitados na participação de eventuais Projetos que vierem a ser 
instituídos pelo Estado. 
 
Art. 10 - Os documentos fiscais entregues na troca por Cautelas que não forem distribuídos para 
reaproveitamento em eventuais Projetos que vierem a serem instituídos pelo Estado, poderão ser devolvidos 
aos participantes interessados, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o sorteio mencionado no Artigo 2º 
da presente Lei. Prescrito este prazo e não havendo a procura e retirada por parte dos interessados, os mesmo 
serão incinerados. 
 
Art. 11 - Todos os documentos fiscais necessariamente deverão conter, quando emitidos manualmente, a data 
da expedição registrada com a mesma grafia do preenchimento dos demais dados, não sendo aceitos 
documentos com rasuras ou emendas de quaisquer espécies. Na entrega dos documentos para a troca por 
Cautelas, estes deverão vir acompanhados da soma de todas as parcelas objetos da troca.  
 
Art. 12 - Os documentos fiscais a que se refere a presente Lei, poderão ser de diferentes empresas, valores e 
datas, desde que emitidos a contar de 01 de abril de 2003, até o prazo final de vigência da Promoção, e cuja 
soma atinja o valor ou o número mínimo fixado para corresponder a uma Cautela, e poderão ser trocados em 
qualquer época do referido período. 
 
§ 1º - Quando se tratar de Guia de Recolhimento de Tributos, Taxas, Contribuições e Serviços Municipais, 
considerar-se como valida para a troca por Cautelas, a data da sua quitação, que deve situar-se dentro do 
período compreendido de abrangência da Promoção. 
 
§ 2º - A data limite para a troca de documentos fiscais por Cautelas, será o dia anterior aquele em que se efetuar 
o sorteio dos prêmios indicados no Art. 8º desta Lei. 
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Art. 13 - Os valores que excederem ao valor mínimo que dá direito a uma Cautela, 
estipulado no Art. 9º desta Lei, desde que representem pelo menos 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor para percepção desta, serão convertidos em “Vales”, em modelo 
próprio, com o valor também expresso por extenso, e cujos poderão ser utilizados pelo 
Portador, no complemento de valores para trocas posteriores por novas Cautelas. 

 
Art. 14 - As Cautelas, contendo um único número, serão distribuídas em rigorosa ordem numérica seqüencial, 
de 00.001 a 50.000. 
 
Art. 15 - O sorteado terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do sorteio, para retirada do prêmio, sendo 
que após o vencimento deste prazo, o premio não procurado reverterá em favor do Município, que lhe dará 
outro destino. 
 
Parágrafo Único – A Cautela premiada deverá ser apresentada na ocasião da retirada do prêmio, com a sua 
perfeição original, não sendo aceita qualquer alteração ou rasura que coloque em dúvida a sua autenticidade e 
validade. 
 
Art. 16 - Os casos omissos nesta Lei serão regulamentados via Decreto Executivo, no que couber. 
 
Art. 17 – Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) obedecendo a seguinte classificação orçamentária: 
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
04 – Administração 
04.129 – Administração de Receitas 
04.129.0012 – Administração de Recursos Financeiros 
04.129.0012.1.045 – PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO 
3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita              R$ 5.000,00 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica            R$ 2.000,00 
TOTAL                   R$ 7.000,00 
 
Art.18 - Servirá de recurso, para cobertura do Crédito aberto pelo artigo anterior, o SUPERÁVIT 
FINANCEIRO, apurado no Balanço do exercício anterior, nos termos do inc.I,§1°, da Lei Federal n° 4320/64, no 
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
 
Art. 19 – Fica incluído no Anexo da Lei nº 356/01 de 14 de Setembro de 2001, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para os exercícios de 2002 à 2005, o seguinte objetivo: 
 
02.12 Criação, Implantação de Programas de Estímulo ao Aumento de Arrecadação. 
 
Objetivo: Visa à criação e implantação de programas de estímulo ao aumento de arrecadação de tributos, taxas, 
contribuições e serviços municipais inscritos ou não em divida ativa e ao aumento do índice de participação na 
distribuição do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços – ICMS. 
 
Fonte de Recursos: Próprios. 
 
Art. 20 – Fica incluído no Anexo de Metas Prioritárias da Lei Municipal nº 462/2002 de 11 de outubro de 2002, 
que dispõe sobre as Lei de Diretrizes Orçamentárias, o seguinte objetivo. 
 
 Criação, Implantação de Programas de Estímulo ao Aumento de Arrecadação. 
 
Objetivo: Visa à criação e implantação de programas de estímulo ao aumento de arrecadação de tributos, taxas, 
contribuições e serviços municipais inscritos ou não em dívida ativa e ao aumento do índice de participação na 
distribuição do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços – ICMS. 
 
Fonte de Recursos: Próprios. 
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Art. 21 – Fica incluída a data citada no Art. 7º da presente Lei no calendário de eventos 
do Município, Lei Municipal nº 469/2002, de 30 de Outubro de 2002. 

 
Art. 22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
1° de Abril de 2003. 

 

 
 

HARDI MILTON EICKHOFF 
     Prefeito Municipal                 

 
 

 
 
 

    Registre-se e Publique-se: 
 
 

                        Adriana Cristine Mäger                         

                    Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


