
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3749 
14 DE OUTUBRO DE 2015. 

Autoriza o Poder Executivo a realizar 
campanha de arrecadação através de sorteio 
de prêmios como meio de incentivar a 
captação de receita pública e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Tupanciretã, o concurso 
denominado: "IPTU/2015 dá Prêmios". 

Parágrafo Único - O concurso mencionado no caput deste artigo refere-se ao 
sorteio de premiações aos contribuintes que adimplirem seu IPTU/2015, até o dia 
11/12/2015. 

Art. 2° - O valor dos prêmios a serem sorteados atingirão até o montante de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). 

§1° - O valor a que se refere o "caput" deste artigo, poderá ser atualizado 
monetariamente por decreto da Administração Municipal, até o limite de 15% 
(quinze por cento). 

§2° - Para efeito desta Lei, as premiações serão as abaixo especificadas: 

a) 1°. Prêmio - 01-Motocicleta 125 cc.; 
b) 2°. Prêmio - 01-Televisor 42"; 
c) 3°. Prêmio - 01-Refrigerador 475 Its. 

Art. 3° - Participarão do sorteio dos prêmios todos os contribuintes inscritos no 
cadastro imobiliário, titulares de imóveis devidamente registrados, que já quitaram e 
os que adimplirem até o dia 11/12/2015, o Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU 
do exercício de 2015, excluindo o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e 
Cargos Comissionados da Administração Municipal. 
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Art. 4° - Para efeito desta Lei será considerado contribuinte o proprietário, o titular 
do domínio útil, o possuidor a qualquer título, desde que o seu nome conste no 
cadastro da prefeitura. 

Parágrafo Único - A participação das pessoas indicadas neste artigo será 
regulamentada por Decreto Executivo. 

Art. 5° - Será constituída uma Comissão Organizadora, mediante Decreto, à qual 
competirá à coordenação do sorteio, fiscalização, verificação de documentos e 
julgamento de casos omissos para entrega dos prêmios, que será integrada 
mediante Decreto do Executivo. 

Art. 6° - A organização, forma, regulamento e data do sorteio serão instituídos 
mediante decreto regulamentador do Poder Executivo Municipal. 

Art. 7° - Será admitida a interposição de recurso administrativo no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do dia subsequente àquele em que se realizou o 
sorteio dos prêmios. 

Art. 8° - Os resultados de cada sorteio serão homologados pelo Prefeito Municipal e 
publicados em jornal de circulação local e onde são publicados os atos oficiais da 
Prefeitura do Município de Tupanciretã. 

Art. 9° - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
próprias constantes do orçamento em vigor da Secretaria Municipal da Fazenda. 

CAPÍTULO II 
DO RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO 

Art. 10 - A entrega dos prêmios aos contribuintes sorteados será realizada 
concomitantemente com as festividades da semana do Município de Tupanciretã, 
ou seja, entre os dias 14/12/2015 a 31/12/2015, em local, data e horário que serão 
divulgados pela Administração Municipal. 

Art. 11 - Os casos omissos serão decididos soberanamente pela Comissão 
Organizadora, no prazo de 03 (três) dias, cabendo recurso ao Prefeito Municipal, no 
prazo de 5 (cinco) dias, da data da ciência da decisão impugnada. 

Art. 12 - Os contemplados ficarão desde já cientes que assinarão previamente 
termo de autorização, conforme modelo em poder da Comissão Organizadora, para 
uso de seus nomes e imagens, antes, durante e após cerimônia de entrega dos 
prêmios. 
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Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 

Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 14 de 

outubro de 2015 à 

upanciretà, 

Giqani Dalmás 
,Secretario" 	Municipal da Administração. 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 14 de outubro de 2015. 

ani Dalmás 
Municipa Administração. 

Nk.22,0.*  
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CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13 - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de até 30 
(trinta) dias, contados da data de sua publicação, sempre que julgar conveniente às 
condições de participação do contribuinte, à lisura dos sorteios e ao interesse 
público. 

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 14 (quatorze) 

dias do mês de outubro de 2015. 

- 
Carlos Augusto Bíum de Souza 

Prefeito Municipal 
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