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DECRETO N.º 078/2020 
 

 
“Suspende a Campanha denominada Promoção 

“Ganha Mais”, Sistema de Sorteio de 

Prêmios para o pagamento de IPTU e a 

premiação relacionada no art. 6º do 

Decreto Municipal nº 055, de 14 de março 

de 2019, que Dispõe sobre campanha de 

arrecadação através de sorteio de prêmios 

como meio de auxiliar na Receita Pública 

Municipal e dá providências, com nova 

redação pelo Decreto n.º 110, de 09 de 

agosto de 2019, com o intuito de destinar 

os recursos que seriam gastos na Campanha 

para a Secretaria Municipal de Saúde 

promover o enfrentamento ao COVID-19”. 

 

 
  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO, do Estado de 

Minas Gerais, IRAN SILVA COURI, no uso de atribuição que lhe confere o 

artigo 73, inciso XVII da Lei Orgânica do Município de Visconde do Rio 

Branco atualizada em 2012, 16ª Legislatura: 

 

  Considerando a aprovação e a publicação das resoluções que 

normatizarão o processo eleitoral calendário 2020, pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, com cronograma previsto na Resolução TSE nº 23.606/2019 e as 

condutas ilícitas em campanha eleitoral elencadas na Resolução TSE nº 

23.610/2019; 

 

  Considerando que durante o período eleitoral é proibida qualquer 

conduta que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de 

dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza; 

 

  Considerando que todos os agentes públicos devem se abster de 

realizar distribuição gratuita de bens ou benefícios, por parte da 

administração pública, quaisquer que sejam (independentemente dos 

valores) na solenidade. 

 

  Considerando o Decreto Municipal n°. 053/2020, que declara o 

“ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA” no Município de Visconde do Rio Branco, 

Estado de Minas Gerais, para enfrentamento da pandemia decorrente do 

Coronavírus - COVID 19. 

 

D E C R E T A: 

 

  Art. 1º. Fica suspensa a Campanha denominada Promoção “Ganha Mais”, 

Sistema de Sorteio de Prêmios para o pagamento de IPTU e a premiação 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos/tse-resolucao-no-23-606
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos/tse-resolucao-no-23-606
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos/tse-resolucao-no-23-606
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relacionada no art. 6º do Decreto Municipal nº 055, de 14 de março de 

2019, em razão da Situação de Emergência em Saúde Pública, causada pela 

pandemia do novo coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto 

Municipal nº 031, de 16 de março de 2020 e do Estado de Calamidade 

Pública, decorrentes da pandemia causada pelo agente coronavírus - COVID-

19, declarada pelo Decreto Municipal nº 053, de 08 de abril de 2020, com 

o intuito de destinar os recursos que seriam gastos na Campanha para a 

Secretaria Municipal de Saúde promover o enfrentamento ao COVID-19. 

 

  Parágrafo único. A suspensão prevista no caput deste artigo não 

altera o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano para o 

exercício de 2020, cujos prazos foram prorrogados conforme Decreto 

Municipal nº 77, de 19 de maio de 2020. 

 

  Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se disposições em contrário. 

 

  Registre-se e publique-se. 

 

Visconde do Rio Branco, 20 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/r/ribeirao-das-neves/decreto/2020/2/27/decreto-n-27-2020-declara-situacao-de-emergencia-em-saude-publica-em-razao-de-doenca-infecciosa-viral-respiratoria-1-5-1-1-0-causada-pelo-agente-novo-coronavirus-covid-19-dispoe-sobre-as-medidas-para-seu-enfrentamento-previstas-na-lei-federal-n-13979-de-06-de-fevereiro-de-2020-e-institui-o-comite-gestor-do-plano-de-prevencao-e-contingenciamento-em-saude-do-covid-19-no-ambito-do-municipio-de-ribeirao-das-neves
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/r/ribeirao-das-neves/decreto/2020/3/31/decreto-n-31-2020-dispoe-sobre-o-reconhecimento-do-estado-de-calamidade-publica-decorrente-da-pandemia-causada-pelo-agente-coronavirus-covid-19

