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DECRETO N.º 047/2019 
 

 
INSTITUI SISTEMA DE SORTEIO DE PRÊMIOS PARA O INCENTIVO 

AO PAGAMENTO DE IPTU E O PROGRAMA DE ESTÍMULO A 

CIDADANIA FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO-MG, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 73, 98, 99 e seus 

incisos da Lei Orgânica do Município. 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1.º Institui, conforme Lei n.º 663/2003 o Sistema de Sorteio 

de Prêmios para o pagamento de IPTU no âmbito do Programa de Estímulo a 

Cidadania Fiscal. 

 
Art. 2.º A Promoção “Ganha Mais”, será realizada pela Prefeitura de 

Visconde do Rio Branco com período de participação compreendido entre os 

dias 01/03/2019 e 20/12/2018, utilizando cupons fiscais, notas fiscais 

para troca e comprovantes de pagamento do IPTU e Dívida Ativa. 

 
Art. 3.º O Programa de Estímulo a Cidadania Fiscal tem como 

objetivo incentivar o consumidor a pagar os impostos municipais e 

solicitar nota fiscal junto aos empresários, comerciantes e de 

prestadores de serviços de Visconde do Rio Branco. 

§1º. O Programa é um processo de educação tributária incentivando 

o consumidor a solicitar a nota fiscal e a pontualidade no pagamento de 

impostos, para concorrer a prêmios. 

§2º. O Programa estimula o desenvolvimento industrial, comercial e 

prestação de serviços, gerando mais empregos e obras para o município. 

 
Art. 4.º O Programa de estímulo à cidadania fiscal estabelece as 

seguintes normas para o sorteio de prêmios: 

§1º. Para fins deste decreto, serão considerados os documentos 

comprobatórios de transações comerciais, prestação de serviços e 

pagamento de impostos, conforme abaixo descriminado: 

a) Cupons fiscais; 
b) Notas fiscais; e  
c) Comprovantes de pagamento do IPTU e Dívida Ativa. 

 

§2º. Serão objetos de fornecimento de cupons para concorrer 

aos prêmios, os seguintes itens: 

I – Nota fiscal/Cupom Fiscal emitido no Município de 

Visconde do Rio Branco, em conste o CPF/CNPJ do contribuinte e que 

tenham sido autorizados pelo órgão competente da Fazenda Estadual, 

sendo que o contribuinte receberá 1 (um) cupom a cada R$50,00 

(cinquenta reais) constante na Nota Fiscal/Cupom Fiscal apresentado; 

II – Nota fiscal de prestação de serviços emitidas no 

Município de Visconde do Rio Branco, em conste o CPF/CNPJ do 

contribuinte, sendo que o contribuinte receberá 3 (três) cupons a 
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cada R$50,00 (Cinquenta reais) constante na Nota Fiscal apresentada; 

III – O contribuinte que efetuar o pagamento do IPTU em 

parcela única terá direito a 15(quinze) cupons, mais a proporção de 1 

(um) cupom para cada R$50,00 (Cinquenta reais) do valor do seu IPTU; 

IV – O contribuinte que efetuar o pagamento do IPTU dividido em 

parcelas receberá 5(cinco) cupons para cada parcela, mais 1 (um) cupom 

para cada R$50,00 (cinquenta reais) do valor da parcela paga; 

V – O contribuinte que efetuar o pagamento da dívida ativa, 

em parcela única, receberá 10(dez) cupons, mais a proporção de 1 (um) 

cupom para cada R$50,00 (cinquenta reais) do valor da sua dívida; 

VI – O contribuinte que efetuar o pagamento da dívida ativa, 

dividido em parcelas, receberá 1 (um) cupom para cada R$50,00 

(cinquenta reais) do valor da parcela paga. 

§3º. Os documentos fiscais utilizados para troca em cupons serão 

carimbados quando da sua apresentação. 

§4º. O cidadão deverá informar a um dos atendentes do Guichê de 

Trocas, o seu nome e endereço completos, data de nascimento, número da 

carteira de identidade (RG), telefones (com DDD), seu número do CPF e 

e-mail (se houver), que efetuará o cadastro dos dados no sistema, fará 

a conferência das notas/cupons fiscais apresentados e imprimirá tantos 

os cupons quantos o participante tiver direito, contendo os seus 

dados fornecidos. Esse cadastro será preenchido uma única vez durante 

todo o período de validade da participação, sendo utilizado para 

registro das futuras trocas e impressão de cupons. 

 
Art. 5.º Serão beneficiados pelo Sistema de Sorteio de Prêmios para 

o incentivo ao pagamento de IPTU e o Programa de Estímulo a Cidadania 

Fiscal os seguintes contribuintes: 

I – pessoas físicas em geral; 
II – as empresas regularmente cadastradas no Município de Visconde 

do Rio Branco; 

III – os condomínios edilícios regularmente cadastrados no 

Município; 

IV – entidades sem fins lucrativos ou filantrópicas. 
§1º. Será limitado em 50(cinquenta) cupons “Ganha Mais” por 

comprovante, ou seja, os comprovantes fiscais (notas fiscais ou cupons 

fiscais) com valor igual ou superior a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) em compras ou serviços será limitado a concessão de 50(cinquenta) 

cupons. 

§2º. Para receber a premiação, os contribuintes citados no 

artigo 5.º e seus incisos, não poderão possuir débitos tributários 

inscritos ou não em dívida ativa, com o Município de Visconde do Rio 

Branco. 

§3º. Os contribuintes que tenham negociado a dívida ativa de 

acordo com a Lei Complementar N º 083/2018, que estejam em dia com o 

pagamento, poderão participar do sorteio. 

§4º. Não serão aceitos, para fins de participação nessa promoção, 

os cupons ou talões de conta de energia elétrica, água e telefone. 

 
Art. 6.º O sorteio será realizado em frente à Prefeitura Municipal 

ou em outro local a ser definido pelo Poder Executivo Municipal, com 

ampla divulgação. O início do sorteio será às 11:00 horas. As datas e 

horários poderão ser alterados pelo Poder Executivo. Os itens serão 

sorteados entre os cupons presentes dentro da urna os seguintes 

prêmios respectivamente entre as datas: 
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I – 05 de Julho de 2019 (sexta-feira) serão sorteados os 

seguintes prêmios: 

1 – Moto Zero Km 
2 - Televisões 32’’ LED 
1 - Geladeira 
2 - Note Book 

 
II – 27 de Setembro de 2019 (sexta-feira) serão sorteados os 

seguintes prêmios: 

1 – Moto Zero Km 

1 – Note Book 
2 - Televisões 32’’ LED 
1 – Geladeira 

 
III – 20 de Dezembro de 2019 (sexta-feira) serão sorteados os 

seguintes prêmios: 

1 - Carro Zero Km 

1 – Note Book 

1 – Geladeira 
2 - Televisões 32’’ LED 

 
§1º. Após a impressão dos cupons o participante deverá colocar 

seus cupons em uma urna localizada no salão principal da Prefeitura de 

Visconde do Rio Branco. Está urna estará lacrada e será aberta somente 

nos dias de sorteio. 

§2º. Os cupons serão cumulativos para as três datas do sorteio. 

§3º. Serão aceitos prêmios adicionais doados por empresas a fim de 

serem parceiros da Promoção “Ganha Mais” para sortear durante a promoção. 

 
Art. 7.º Os prêmios serão entregues a partir do 1º dia útil após o 

sorteio ficando a disposição do ganhador na Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco até 90 dias. Após o prazo, não comparecendo o 

ganhador, será doado a instituições ou escolas públicas. 

Parágrafo Único: Os prêmios doados pelos parceiros do Programa 

“Ganha Mais” e qualquer alteração no Decreto, será publicado no 

Informativo da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 
Art. 8.º Para atender as despesas do Município com a execução do 

Sistema de Sorteio de Prêmios para o incentivo ao pagamento de IPTU e o 

Programa de Estímulo a Cidadania Fiscal, fica consignado o valor de 

R$70.000,00 (Setenta mil reais) nas dotações previstas no Orçamento 

vigente para aquisição dos prêmios a serem distribuídos aos 

contribuintes. 

 
Art. 9.º O Poder Executivo promoverá campanhas de estímulo à 

cidadania fiscal, com o objetivo de informar, esclarecer e orientar a 

população, sobre o direito e o dever de exigir notas fiscais e pagamento 

de impostos, bem como os meios disponíveis para verificação das 

informações, quanto aos cupons, prêmios e obtenção de outras informações 

necessárias ao bom andamento deste programa. 

 
Art. 10. Os contribuintes que foram sorteados terão a concordância 

com os termos deste decreto, autorizando a utilização de seu nome, imagem 
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e voz, para divulgação da presente promoção, sem quaisquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 
Art. 11. Caberá a Secretaria Municipal de Fazenda e Execução 

Fiscal, a organização da campanha, bem como a edição de normas e a 

definição dos prêmios a serem sorteados. 

 
Art. 12. O município poderá receber prêmios a título de 

colaboração pelos parceiros que aderirem ao programa, a serem 

distribuídos pelo sistema de sorteio de prêmios. 

 
Art. 13. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Visconde do Rio Branco, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 
 
 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 
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