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Diamante D'Oeste

LEI nOlV97

SúMULA - INSTITUI PROGRAMA "EM BOAS MÃOS O POVO FAZ', E DÁ OlITRAS
PROVIDtNCIAS.

A câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Prefeito sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1° - Fica instituído o Programa "EM BOAS MÃOS O POVO FAZ", que tem pÔr
objetivo incrementar a arrecadação do Municfpio, esclarecendo, despertando e incentivando
a população a exigir a Nota Fiscal.

Art. 2° - O Programa instituído pÔr esta Lei, se dará através de realização de concurso com
a distribuição de prêmios aos participantes.

Art. 3° - O Concurso será realizado observando-se as seguintes normas:

I • Serão dístribuídos, no setor de arrecadação da Prefeítura Municipal, cupons
numerados obedecendo os seguintes critérios:

a) Um cupom para cadaR$ 200,00 (duzentos reais) em notas fiscais de prestação
de serviços ou mercadorias;

b) S6 terão validade notas fiscais com data de emissão posterior ao dia 10 de
janeiro de 1997, sem rasuras ou emendas;

c) S6 serão aceitas notas fiscais emetidas pÔr empresas do Município de
Diamante D'Oeste;

d) As notas fiscais ficarão retidas no setor de arrecadação da Prefeitura Municipal,
juntamente com a 2"via do cupom fornecido ao participante;

fi - Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:
a) Primeiro Prêmio - um freezer vertical 180 (cento e oitenta) litros;
b) Segundo Prêmio - um vídeo cassete;
c) Terceiro Prêmio - uma bicicleta ''Montain Bike"

li -O programa instituído pela presente Lei, terá vigência até Dezembro/2000, os
sorteios realizados em atos públicos, no primeiro sábado do mês de dezembro de cada ano,
e, em ocorrendo qualquer motivo de força maior, os mesmos poderão ser adiados, mediante
ampla divulgação na imprensa;
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IV - Não poderão participar do certame fimcionários públicos mWlicipais;

v - Os valores constantes no inciso 1, letra a, serão reajustados de confonnidade
com a variação da UFIR - Unidade Fiscal de Referência;

••
Parágrafo Únil'O - Além do cupom mencionado na letra a do inl'iso 1, o concorrente

terá direito a um boné e a cada R$ 600,00 (seiscentos reais) de notas fiscais apresentadas
uma camiseta com o slogan da campanha.

Art. 4° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, e repassar os bens
constantes no inciso lI, letra a, b e c do artigo anterior, aos vencedores do certame mediante
tenno de entrega de premiação.

Art. 5° - Para os produtores rurais a apresentação da nota fiscal do produtor dará direito a
um cupom para participar de sorteios a serem realizados nos dias do aniversário do
Município, com a seguinte premiação:

a) Primeiro Prêmio - Até 50 (Cinqüenta) horas máquinas para realização de
trabalhos em sua propriedade.

b) Segundo Prêmio - Uma vaca holandesa

Art. 6° - O Executivo baixará em 30 (trinta) dias após aprovação, "DECRETO"para
regulamentar as nonnas necessárias à execução da presente Lei;

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

GABlNEIE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
Aos sete dias do . de 1997.

ÊNIOSECCO
FEITO MUNICIPAL

REPUBlJCADO PÔR TER SIDO PUBlJCADO COM INCORREÇÃO.
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