
DECRETO EXECUTIVO N° 001/18, de 02 de janeiro de 2018. 

 

Institui e regulamenta o PROGRAMA 
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL, 
SUA NOTA VALE PRÊMIOS, Edição 2018, 
e dá outras providências. 
 

 
            VALDECI GOMES DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 
1046.09, de 12 de agosto de 2009. 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1° Fica instituído, nos termos da Lei Municipal nº 1046.09, o 
PROGRAMA ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, SUA NOTA VALE 
PRÊMIOS, Edição 2018, com a finalidade de apoiar e estimular os setores 
produtivos do Município, com conseqüente aumento do índice de 
participação na arrecadação estadual, da arrecadação de receitas próprias, e 
estimular o desenvolvimento industrial, comercial, de prestações de serviços 
e agropecuário do Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. 
   

 Parágrafo único - A Coordenação-Geral do Programa de que versa este 
Decreto incumbe à Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e 
Planejamento, através do departamento de arrecadação e fiscalização. 
  

Art. 2° Fica aprovado, nos termos do Anexo I deste Decreto, o 
Regulamento do PROGRAMA ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, SUA 
NOTA VALE PRÊMIOS, Edição 2018, que disciplina os procedimentos 
administrativos, a premiação, os sorteios, os documentos válidos para troca 
por cautelas e os demais critérios a serem observados em sua execução. 
  
 



Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2018. 
 
 
 
          

                                             Valdeci Gomes da Silva                             
                                                                      Prefeito Municipal                                                                                          
 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
       
 
           Virginia Quadros da Silva 
        Assessora de Projetos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
  

REGULAMENTO DO PROGRAMA ”ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, SUA 
NOTA VALE PRÊMIO”. 
  
  
  
                 Disciplina os procedimentos administrativos, a premiação, os documentos 
válidos para troca, valores e os demais critérios do PROGRAMA ALMIRANTE 
TAMANDARÉ DO SUL, SUA NOTA VALE PRÊMIOS, edição 2018.    
   
   

DO PROGRAMA 
   
                  Art. 1° - O Programa ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, SUA NOTA 
VALE PRÊMIOS, instituído nos termos da Lei Municipal n° 1.046.09, tem por 
objetivos:     
  
 
                  I - conscientizar os contribuintes, através da divulgação nos meios de 
comunicação, da importância de efetuar suas compras no comércio local, 
estimulando o seu crescimento e, ao mesmo tempo, propiciar ao Município um 
aumento na participação na arrecadação estadual;     
  
 
                   II - promover o incremento da arrecadação dos tributos, pela exigência, por 
parte do consumidor, da nota ou cupom fiscal; 
     
  
     III - premiar consumidores, produtores, empresários, usuários de serviços e 
contribuintes municipais, portadores de documentos válidos para troca, constantes 
deste decreto, emitidos no ano civil de vigência da campanha, de 02/01/2018 a 
14/12/2018; 
                    
                 Art. 2° Para fins do presente Regulamento serão considerados os 
documentos fiscais de transações comerciais, prestação de serviços e impostos 
municipais e estaduais, conforme abaixo descrito:     
   



 
a) CONSUMIDORES: Será considerada para fins do presente regulamento, 

Nota Fiscal a Consumidor Final, proveniente de empresa com inscrição no 
ICMS, no Município de Almirante Tamandaré do Sul; 
   

   
                b) USUÁRIOS DE SERVIÇOS: Será considerada Nota Fiscal de prestador de 
serviços, com inscrição municipal no Município de Almirante Tamandaré do Sul, 
fornecido ao usuário final, pessoa física ou jurídica; 
  
 

 c) CONTRIBUINTE MUNICIPAL: Serão consideradas as guias de 
recolhimento do IPTU, ISSQN, ITBI, Taxas de Prestação de Serviços e Contribuição 
de Melhoria deste Município e as guias de recolhimento de IPVA de veículos 
emplacados em Almirante Tamandaré do Sul, acompanhadas do Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo.  
   
 

d) PRODUTORES RURAIS: Será considerada nota fiscal de venda, do 
produtor rural com inscrição estadual no Município de Almirante Tamandaré do Sul, 
desconsideradas as transações entre produtores do mesmo município, exceto as 
vendas a consumidor final;   
   

 
e) PESSOAS JURÍDICAS: Serão consideradas Notas Fiscais de mercadorias 

e prestação de serviços, fornecidas à Pessoa Jurídica, provenientes de empresas com 
inscrição no Município de Almirante Tamandaré do Sul, também cópia das notas 
fiscais de entrada de mercadorias provenientes de outros municípios para comércios 
deste município, bem como notas de saída inter-comércio, deste para outros, 
acompanhadas do original para fins de autenticação, sendo que as cópias ficarão 
retidas na Prefeitura Municipal. 
     
 
 
 
 
 
 



 
DAS PREMIAÇÕES 

   
 
 

Art. 3º- Pela participação no PROGRAMA ALMIRANTE TAMANDARÉ 
DO SUL, SUA NOTA VALE PRÊMIOS as pessoas físicas e jurídicas concorrerão a 
sorteio para contemplação dos seguintes prêmios:     
   

a) 1º Prêmio: 01(uma) Lavadora de Roupa 12 Kg; 
b) 2º Prêmio: 01(um) Ar Condicionado 9.000 Btuss; 
c) 3º Prêmio: 01(uma) TV Led 32 polegadas; 
d) 4º Prêmio: 01(um) Smartphone ASUS 3G Dual; 
e) 5º Prêmio: 01(um) Vale Compras de R$ 400,00; 
f) 6º Prêmio: 01(um) Vale Compras de R$ 300,00; 
g) 7º Prêmio: 01(um) Vale Compras de R$ 200,00; 

 
 
Parágrafo Único: Em relação aos vale compras e, f e g, será fornecido 

autorização pela Prefeitura de um vale compras em mercadorias para ser gasto em 
empresas do Município. 

 
Art. 4° - Será fornecida uma cautela, mediante apresentação de documentos 

cuja soma ou valor atinja: 
I- No caso de CONSUMIDORES, USUÁRIOS DE SERVIÇOS, serão 

considerados os valores das Notas Fiscais (cupom fiscal), será fornecida uma cautela 
a cada R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

II- CONTRIBUINTES MUNICIPAIS: Serão considerados os valores das 
Guias de Recolhimento, citados na alínea “c” do artigo 2º deste Regulamento, 
inclusive o IPVA, considerado apenas os valores originais, e o contribuinte fará jus a 
uma cautela a cada R$ 50,00 (cinqüenta reais). 

III- PRODUTORES RURAIS: para fins de fornecimento de uma cautela 
para produtores rurais, considerar-se-á a soma ou valor dos documentos de venda de 
produtos agropecuários que atinja o valor de R$200,00 (duzentos reais). 

IV-  As Empresas locais que apresentarem na Prefeitura Municipal 
Cópias de suas Notas Fiscais de Compras (entradas) de mercadorias para revenda, 
acompanhadas do original para autenticação, receberão 01 (uma) cautela por Nota 
Fiscal apresentada; 



V- As empresas locais que apresentarem na Prefeitura Municipal Cópias de 
suas Notas Fiscais de Venda (saída) para comercio de outro município, 
acompanhadas do original para autenticação, também receberá 01 (uma) cautela por 
Nota fiscal apresentada. 
                            

§ 1º Terá também direito a uma cautela por inscrição de produtor, o Produtor 
Rural que possuir seu cadastro devidamente atualizado, mediante comprovação 
junto ao Setor competente da Prefeitura Municipal.      
      
 § 2º Os comprovantes deverão ser entregues ou apresentados na primeira via, 
os quais poderão sofrer exame preliminar, por parte de quem os recebe, e, sendo 
verdadeiros, serão carimbados com um carimbo próprio do Programa e rubricados 
por quem de direito, com exceção das notas de saída para outras empresas as quais 
poderão ser apresentadas as cópias acompanhadas das segundas vias. 
 
  § 3º As notas fiscais que forem apresentadas junto com as cópias para 
autenticação, receberão um carimbo do Programa, sendo que a Prefeitura Municipal 
não fará as cópias de documentos fiscais, devendo o contribuinte apresentar original 
e cópia no momento da troca por cautela. 
   
  § 4º As cautelas serão somadas e trocadas por cupons, através da Secretaria da 
Fazenda do Município, tendo por local de troca o departamento de arrecadação e 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul. As trocas de 
notas fiscais e outros documentos válidos, conforme este Regulamento, poderão ser 
feitas até as 17:00 horas do dia 14 de dezembro de 2018. Após essa data não serão 
mais efetuadas trocas. 

 
§ 5° Quando o valor do documento válido para troca exceder o valor mínimo 

estipulado e não completar o valor para ter direito à 2ª cautela, esse valor excedente 
perderá o valor.  
     

DO SORTEIO 
 

 Art. 5° - Será realizado 01 (um) sorteio público no dia 21/12/2018, sendo que 
serão sorteados os prêmios, durante as festividades alusivas ao Natal em Festa de 
2018.     
     



§ 1º O sorteio dos prêmios será realizado na data prevista em ato aberto ao 
público em geral e Entidades Representativas do Município, sendo que o local exato 
será divulgado com antecedência pela Prefeitura em seus programas de divulgação 
dos atos da administração.     
   

§ 2º O sorteio dos prêmios será feito em ato público, através de sistema próprio 
de gerenciamento das cautelas, ou seja, será realizado através do sorteio das cautelas.  
  

§ 3º O prêmio somente será entregue após a conferência da validade e 
autenticidade da cautela.    
  

§ 4° O prêmio não retirado (procurado) prescreverá em 90 dias a contar da data 
do sorteio.     
  

 Art.6º O prêmio não reclamado nos prazos do § 4º do art. 5º será objeto de 
sorteio extra, em data a ser definida.    
  
 
 
 
 
 
 
                                                        Valdeci Gomes da Silva                                                                                            
                                                          Prefeito Municipal 
 


