
 

SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita 
Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 859.08, 04 de março de 2008. 
                                                         
       

Institui o Programa Municipal de 
Estímulo e Valorização do 
Comércio Local e Aumento da 
Arrecadação - “ALMIRANTE 
TAMANDARÉ DO SUL, SUA 
NOTA VALE PRÊMIOS”. 
 
 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a 
instituir, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de 
Almirante Tamandaré do Sul - ACIAT, as empresas de comércio e de 
prestação de serviços e com o Poder Legislativo, o Programa de estímulo e 
valorização do comércio, a nível municipal e regional, denominado 
“ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL, SUA NOTA VALE PRÊMIOS”, 
com o objetivo de aumentar o índice de participação na arrecadação e 
aumentar o índice de arrecadação própria em relação ao volume total da 
receita. 

 
Art. 2º - O Programa “ALMIRANTE 

TAMANDARÉ DO SUL, SUA NOTA VALE PRÊMIOS”, consistirá na 
premiação, mediante sorteios, aos consumidores, produtores, usuários de 
serviços e contribuintes municipais, além de implementar serviços que 
visem um maior controle dos contribuintes do Município, visando atingir 
os objetivos descritos na presente Lei. 

 



 

Art. 3º- Para fins da presente campanha, serão 
considerados os seguintes documentos, os quais deverão conter data de 
emissão a partir da promulgação da presente lei: 

I - CONSUMIDORES: Notas fiscais fornecidas a 
entidades religiosas, Clubes e Associações devidamente registradas e a 
consumidor final, pessoa física ou jurídica, proveniente de empresa com 
inscrição do I.C.M.S. no Município de Almirante Tamandaré do Sul. 

II - USUÁRIOS DE SERVIÇOS: Nota Fiscal de 
prestador de serviços com inscrição no Município, fornecida a 
consumidores finais, pessoas jurídicas ou físicas. 

III - PRODUTORES: Nota Fiscal de entrada de 
compra emitida pela empresa compradora, ou de venda direta ao 
consumidor, a Nota Fiscal de venda do produtor. 

IV - CONTRIBUINTES: Guias de recolhimento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano, Alvará Municipal, ISSQN, 
Pagamentos de Troca-Troca de Sementes e Produtos, serviços prestados 
pelo Município e, Contribuições de Melhorias.  

 
Art. 4º- Será fornecida uma cautela a quem de 

direito, conforme mencionado no artigo 3º, mediante a entrega dos 
seguintes documentos: 

I - CONSUMIDORES: 
a) Notas fiscais de bens de consumo (farmácia, 

material de construção, calçados, confecções, alimentos, combustível, e 
outros). 

b) Notas fiscais de máquinas e implementos 
agrícolas, veículos automotores, fertilizantes, calcário e insumos agrícolas. 

 
II - SERVIÇOS: 
a) Notas Fiscais de prestadores de serviços. 
 
III - CONTRIBUINTES MUNICIPAIS: 
a) Guias de IPTU devidamente quitadas. 
b) Alvará Municipal e ISSQN.. 
c) Pagamento de parcelas de troca-troca de 

sementes, produtos e financiamentos especiais, serviços e contribuições de 
Melhorias efetuadas pela Municipalidade. 



 

d) Pagamento de dívida ativa. 
 

IV - PRODUTORES RURAIS: 
a) Notas fiscais de venda de soja. 
b) Notas fiscais de venda de trigo, milho, cevada, 

aveia, erva-mate e outros cereais. 
c) Notas fiscais de venda de leite, suínos, 

bovinos e outros animais. 
d) Notas fiscais de venda a consumidor final de 

demais produtos agropecuários. 
 

§ 1º - Os itens “I, II, III” deste artigo ensejarão a 
entrega de 01 (uma) cautela a cada R$50,00 (cinqüenta reais) em Notas 
Fiscais, em até no máximo 03 (três) cautelas por Nota Fiscal. 

§ 2º- No caso do parágrafo anterior, caso a Nota 
Fiscal seja superior a R$150,00 (cento e cinqüenta reais), somente serão 
entregues 03 (três) cautelas. 

§ 3º- O item IV deste artigo, ensejará a entrega de 
01 cautela por Nota Fiscal de Venda de Produtor Rural NFP apresentada, 
independentemente do valor.  

 
Art. 5º - O beneficiário terá direito à cautela 

mediante a apresentação do comprovante especificado no Art. 4º nos 
postos de troca estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal ou onde este 
determinar. 

 
Art. 6º- A cautela será confeccionada e controlada 

pelo Município através do Setor de Arrecadação e Fiscalização. 
 
Art. 7º- Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a adquirir premiação para contemplar os sorteios, bem como 
contatar com empresas do município e Associação Comercial e Industrial 
de Almirante Tamandaré do Sul - ACIAT, ou não, para instituir demais 
prêmios, com a instituição desta Lei. 

 
Art. 8º- As datas e a forma do sorteio, bem como os 

prazos de entrega dos prêmios e validade das notas fiscais e guias de 



 

recolhimento, serão regulamentados através de Decreto Pelo Executivo 
Municipal. 

 
Art. 9º- Terão valor, para fins da presente Lei, as 

Notas Fiscais, cupons fiscais e documentos dentro do período a que se 
referir a campanha, conforme decreto. 

 
Art. 10 - A cautela será entregue ao contribuinte em 

nome de quem foi emitido o documento ou nota fiscal. 
Parágrafo único. Será entregue cautela de incentivo 

nos seguintes casos: 
I - a pessoa que possuir seu veículo emplacado em 

outro Município e transferir para o Município de Almirante Tamandaré do 
Sul, terá direito a CINCO cautelas. 

II - os contribuintes que construírem passeio 
público em frente a seus terrenos terão direito a 01 (uma) cautela para cada 
5 (cinco) metros lineares realizados, mediante vistoria através de servidor 
municipal designado. 

III - Os aposentados e demais beneficiários da 
previdência social que receberem seus proventos junto à rede bancária 
municipal, terão direito a 1 (uma) cautela mensal, mediante apresentação 
da documentação comprobatória. 

IV – Os aposentados e pensionistas da previdência 
social que transferirem o recebimento de seus proventos para a rede 
bancária municipal, terão direito a 10 (dez) cautelas no primeiro mês após 
a efetiva transferência. 

 
Art.11 - A cautela que for contemplada, 

automaticamente não concorrerá mais aos demais sorteios. 
 
Art. 12 - As despesas decorrentes desta lei, serão 

previstas nos orçamentos dos anos vindouros.  
 
 
 
 
 



 

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com os efeitos a contar a partir de 1º de janeiro de 2009. 

 
Gabinete da Prefeita, 04 de março de 2008. 

 
 
 
 
                                    Sandra Terezinha Sebben 
                                            Prefeita Municipal  
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
       Rita de Cássia de Oliveira 
   Assessora Especial de Gabinete 

 
 

 


