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DECRETO N o 96/97

SÚMULA - DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DA LEI MUNICIPAL N o 12/97 DE
07 DE JULHO DE 1997.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art, I o _ O Programa Municipal "Em Boas Mãos - O Povo Faz", com o objetivo de
incrementar a arrecadação do Município, será implementado na forma do disposto na Lei
Municipal n o 12/97 de 07 de julho de 1997 e deste Regulamento .

Art. 2 o _ O Departamento de Tributação do Município é o órgão encarregado da
distribuição de cupons numerados aos participantes mediante os seguintes critérios:

I - para cada R$ 200,00 (duzentos reais) de notas fiscais de prestação de serviços ou
mercadorias, será entregue um cupom numerado;
11- Somente poderão serem aceitas notas fiscais emitidas por empresas do Município de
Diamante D'Oeste, com data posterior ao dia I o de janeiro de 1997;
1II - as notas fiscais ficarão retidas no Departamento de Tributação juntamente com a
segunda via do cupom entregue;
IV - as notas fiscais não poderão conter emendas ou rasuras;
V - não poderão participar do certame funcionários públicos municipais;
VI - além do cupom mencionado no item I, ao completar R$ 600,00 (seiscentos reais) em
notas, o participante terá o direito a um boné e uma camiseta com o slogan do programa;
VII - as notas ficais de produtor rural terão enquadramento diferenciado afim de atender o
disposto no artigo 5 o da Lei Municipal nO 12/97 .

Art. 3 o _ O Programa terá vigência até dezembro de 2000, sendo os sorteios realizados
anualmente, em ato público, no primeiro sábado do mês de dezembro de cada ano, com a
distribuição dos seguintes prêmios:

I - Para notas de compras e serviços:
I o prêmio - um freezer vertical de 180 (cento e oitenta) litros;
2 o prêmio - um video cassete;
3 o prêmio - uma bicicleta "Moutain Bike".

11- Para notas fiscais de produtores rurais:
I o prêmio _ 50 (cinqüenta) horas máquina para realização de trabalhos na propriedade do
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sorteado;
2 o prêmio - uma vaca holandesa.

~ I o _ Caso ocorra qualquer fator não previsto que não seja possivel a realização do
sorteio na data prevista, o mesmo poderá ser adiado mediante ampla divulgação na
Imprensa.

S 2 o Os prêmios serão entregues aos sorteados mediante assinatura de Termo
apropriado.

Art. 4 o _ Fica a Secretaria de Finanças autorizada a expedir os atos necessários a
execução do programa, podendo para tanto baixar regulamentos ou outros atos
administrativos para cumprimento dos objetivos propostos.

• Art. 5 o _ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

MANTE D'OESTE,

~
GIL ~u NIO SECCO

--:/ EITO MUNICIPAL
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