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 Decreto do Executivo Municipal nº 01, de 07 de janeiro de 2020. 

 

“INSTITUI A SEXTA EDIÇÃO DA 

CAMPANHA ‘SUA NOTA VALE PRÊMIOS’ A 

SER EXECUTADA NA CIDADE DE 

LIBERATO SALZANO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO/RS, no uso das atribuições 

legais e em conformidade com a Lei Municipal, Lei nº 3.370, de 22 de agosto de 2014, 

D E C R E T A: 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Fica instituído o regulamento, com base na Lei citada, da 6º edição da 

Campanha “SUA NOTA VALÊ PRÊMIOS”. 

 

DOS OBJETIVOS DA CAMPANHA 

 

Art. 2º. A Campanha tem por objetivo motivar a emissão de documentos fiscais 

e realizar-se-á mediante as seguintes ações: 

I – Trata-se de uma campanha fiscal para incentivar o consumidor a exigir a Nota 

Fiscal em suas compras no comércio. 

II – Vale ressaltar que esta campanha de incentivo à solicitar a Nota Fiscal 

possibilitará pontuação no Programa PIT (Programa de Integração Tributária), um 

aumento significativo na arrecadação, proporcionando mais benefícios aos salzanenses, 

bem como, evitar a perda de receita municipal e o combate à sonegação. 

 

CAPITULO II 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 3º. Podem participar da Campanha: 

I – Os consumidores finais, pessoas físicas; 

II – As instituições sem fins lucrativos, regularmente constituída e estabelecidas 

neste município, que desenvolvam programas de assistência, e promoção social e de 

melhoria na qualidade de vida da população, tais como: escolas, entidades esportivas, 

conselhos de fiscalização profissional, associações comunitárias, associações de classe, 

sindicatos, fundações, instituições filantrópicas, religiosas, culturais e assistenciais, e 

organizações não governamentais-ONGs. 

III – O ganhador de um determinado prêmio não poderá ser sorteado uma segunda 

vez, dentro do mesmo sorteio. 

IV – O contribuinte que estiver cadastrado no programa NOTA FISCAL 

GAÚCHA terá direito a 2 (duas) cartelas a mais a cada troca de notas. 
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 CAPITULO III 

DOS DOCUMENTOS FISCAIS  

 

Art. 4º. Para efeito da presente Campanha devem ser utilizadas, exclusivamente, 

as primeiras vias dos documentos fiscais emitidos a partir de 1º de janeiro de 2020. As 

notas podem ser entregues pelos contribuintes na Secretaria da Fazenda do município de 

Liberato Salzano conforme as espécies: 

I – Nota Fiscal de Talão de Produtor Rural (Modelo 15); 

II – Cupom fiscal ou nota fiscal eletrônica emitida pelo comércio local. 

III – Cupom fiscal ou nota fiscal eletrônica, com o CPF do contribuinte, terá valor 

multiplicado por 2 (dois) no momento da troca por cartelas. 

Parágrafo único – Não serão aceitas notas fiscais ou cupons fiscais em nome do 

proprietário da empresa. 

 

CAPITULO IV 

DOS SORTEIOS  

 

Art. 5º. Será fornecida uma cartela a cada: 

R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) para notas fiscais de material de 

construção, Insumos ou combustíveis; 

R$ 1.000,00 (Mil reais) para notas fiscais de vendas de produtos agrícolas; 

R$ 100,00 (Cem reais) para notas fiscais de compra no comércio local. 

R$ 100,00 (Cem reais) para notas fiscais de vendas a diversos de Produtor Rural 

(Modelo 15). 

R$ 100,00 (Cem reais) para troca de notas (compra e venda) entre produtores 

rurais. 

Art. 6º. Serão realizados 11 (onze) sorteios mensais e 2 (dois) sorteios especiais, 

sendo um realizado no dia do Seminário Regional de Educação Fiscal e Nota Fiscal 

Gaúcha e o outro para as comemorações de fim de ano. 

I – Os sorteios mensais contarão apenas com as cartelas trocadas no decorrer do 

mês até a data do sorteio. 

II – Os sorteios especiais acontecerão juntamente com o sorteio mensal do mês 

referente. 

III – Os sorteios especiais contarão com todas as cartelas trocadas até a data do 

sorteio. 

Art. 7º. Os sorteios serão realizados pelo período de fevereiro de 2020 à dezembro 

de 2020, será premiada a (as) cartela (s) que forem retirada (s) da urna, ficando 

estabelecido o seguindo cronograma de sorteio: 

 

Mês da 

Competência 

Data do 

Sorteio 

Horas Local Premiação 

Fev. de 2020 20/02/2020 15:00 

horas 

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Mar. de 2020 20/03/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 
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 Abr. de 2020 20/04/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Maio de 2020 29/05/2020 15:00 

horas  

Câmara de 

Vereadores 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Sorteio 

Especial 

29/05/2020 15:00 

horas  

Câmara de 

Vereadores 

Cinco vales compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Jun. de 2020 22/06/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Jul. de 2020 20/07/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Ago. de 2020 20/08/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Set. de 2020 21/09/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Out. de 2020 20/10/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Nov. de 2020 20/11/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Dez. de 2020 21/12/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Um vale compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

Sorteio 

Especial 

21/12/2020 15:00 

horas  

Sec. Mun. da 

Fazenda 

Cinco vales compras no comércio 

local no valor de R$200,00 

(duzentos reais) 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 8º. A participação de qualquer pessoa ou instituição na Campanha implica 

aquiescência ao uso de sua imagem, nome, som de voz, em filmes, vídeos, spot´s para 

rádios, fotos e cartazes, anúncios em jornais e revistas, na divulgação da conquista dos 

prêmios, sem qualquer ônus para o município de Liberato Salzano/RS. 

Art. 9º.  A secretaria Municipal da Fazenda desenvolverá campanha publicitária 

com a finalidade de sensibilizar a sociedade civil para a necessidade de emissão da nota 

fiscal e do cupom fiscal. 

Art. 10º. Fica a Secretária Municipal da Fazenda autorizada a expedir os atos 

necessários à execução da Campanha, bem como celebrar convênio de colaboração 

técnica com órgãos e entidades públicas e privadas visando promover e ampliar as ações 

da campanha.  



   

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO 

CNPJ 89.030.639/0001-23 

Av. Rio Branco, 234 – Centro – CEP 99690-000 

Fone (0XX55) 37551133 - FAX (0XX55) 37551170 

E-mail: adm@liberatosalzano-rs.com.br 

 

 Art. 11º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Centro administrativo Municipal de Liberato Salzano, Wilson Boeni Gewehr, aos 

07 dias do mês de janeiro de 2020. 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Laura Casarotto 

Secretária Municipal da Fazenda 

 

 

 

Afixado no mural de publicações oficiais do Município, nesta data, na forma da lei. 

 

 
 
Registra-se, Publique-se 

Data Supra 

Cheila Ferrarini 

Subsecretária Municipal 

 


