
LEI N° 742, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006. 
 

 Abre crédito especial e implanta Programa de 
Incentivo ao Comércio Local. 

O Prefeito Municipal. 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o Programa de incentivo ao 

Comércio Local. 
Art. 2º Os participantes do Programa de que trata o artigo anterior, serão premiados com base nas 

Cautelas numeradas e distribuídas pelo Comércio Local de Nova Ramada, através da promoção “Nova  
Ramada dá Prêmios”, mediante sorteio a ser realizado na semana em comemoração ao aniversário do 
Município. 

Art. 3º Concorrem ao sorteio do Programa “Nova Ramada dá Prêmios”, as categorias a seguir 
descritas, que portarem Cautelas obtidas mediante a troca dos documentos que menciona: 

I - os consumidores, mediante a compra junto ao comércio local bem como a tirada da Nota Fiscal 
de Venda a Consumidor, Tickets ou Cupons e prestação de serviço emitido por máquinas registradoras, 
cujo uso tenha sido autorizado pelo órgão competente da Fazenda Estadual, e emitidas por empresas com 
Inscrição Estadual no Município de Nova Ramada; 

II – usuários de Serviços, mediante a Nota Fiscal, Ticket ou Cupom, referente à venda de 
mercadorias e prestação de serviços, emitida por pessoa física e jurídica com Inscrição Estadual e ou 
Municipal em Nova Ramada; 

III – empresas, mediante a emissão da Nota Fiscal, Ticket ou Cupom, referente a venda de 
mercadorias ou a prestação de serviços, emitida por pessoa física e jurídica com Inscrição Estadual e ou 
Municipal em Nova Ramada; 

Art. 4º Para fins de sorteio, o Comércio Local de Nova Ramada, fará a aquisição das cautelas e a 
divulgação da campanha, bem como emitirá as Cautelas numeradas que serão entregues aos contribuintes 
mediante a compra de bens e serviços no comércio local do Município, mediante a emissão do devido 
documento fiscal. 

Art. 5º Para instrumentalização do programa de que trata a presente Lei, cada Cautela será 
composta por duas partes, as quais terão o seguinte destino: a via não destacável é devidamente 
preenchida e ficará fixada no bloco, a via urna deverá ser colocada na urna. 

Parágrafo único. A via não destacável devera conter os seguintes dados: nome do participante, 
endereço ou telefone. 

Art. 6º A data para sorteio será entre os dias 01 a 07 de janeiro de 2007, junto ao Ginásio de 
Esporte, sendo o horário da realização do sorteio e os prêmios a serem adquiridos, regulado via Decreto 
Executivo e previamente publicada pelo Poder Público Municipal, com antecedência mínima de 15 
(quinze dias). 

Art. 7º Para concorrer ao sorteio da Promoção, os participantes descritos no Artigo 3º desta Lei, 
deverão fazer compras no comércio de Nova Ramada, onde receberão as Cautelas numeradas e 
distribuídas pelos Comerciantes, mediante a emissão dos documentos fiscais, dos estabelecimentos com 
Inscrição Estadual e ou Municipal em Nova Ramada, obedecendo-se os seguintes valores:  

I – Notas Fiscais de Produtores Rurais referente há venda de produtos agropecuários a empresas 
do Município, a cada R$ 500,00 corresponde a uma Cautela, exceto as vendas de bens do ativo 
imobilizado; 

II – Notas Fiscais de Venda a Consumidor, Tickets ou Cupons emitidos por máquinas 
registradoras, e Notas Fiscais de Prestação de Serviços: cada R$ 50,00 corresponde a uma Cautela; 



III – Notas Fiscais de Venda a empresas, pela venda de bens ou serviços, com inscrição Estadual 
ou Municipal, a cada R$ 100,00 corresponde a uma Cautela. 

§ 1º Para efeitos do Inciso III deste Artigo, quando se tratar de produtos, mercadorias ou 
equipamentos, tais como sementes, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, veículos, máquinas e implementos 
agrícolas: cada R$ 200,00 corresponde a uma Cautela; quando se tratar de combustíveis a cada R$ 
100,00 corresponde a uma Cautela. 

Art. 8º Os documentos fiscais a que se refere a presente Lei, deverão ser das empresas 
participantes da promoção, os valores e a data a partir do lançamento oficial da campanha, desde que 
emitidos a contar da promulgação da presente Lei, até o prazo final de vigência da Promoção, que será no 
dia 31/12/2006 e cuja soma atinja o valor fixado para corresponder a uma Cautela. 

Art. 9º Os valores que excederem ao valor mínimo que dá direito a uma Cautela, estipulado no 
Art. 7º desta Lei, desde que representem pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor para 
percepção desta, serão convertidos em “Vales”, em modelo próprio, com o valor também expresso por 
extenso, e cujos poderão ser utilizados pelo Portador, no complemento de valores para trocas posteriores 
por novas Cautelas. 

Art. 10. As Cautelas, contendo um único número, serão distribuídas em rigorosa ordem numérica 
seqüencial, de 00.001 a 10.000. 

Art. 11. Fica o Município de Nova Ramada, autorizado a efetuar a aquisição dos prêmios da 
promoção do Art. 2º na proporção dos valores do Art. 14, ambos da presente Lei Municipal. 

Art. 12. O sorteado terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do sorteio, para retirada do 
prêmio, sendo que após o vencimento deste prazo, o prêmio não procurado reverterá em favor do 
Município, que lhe dará outro destino. 

Parágrafo único. Somente à pessoa sorteada ou alguém com procuração do mesmo poderá retirar 
o prêmio, apresentando no ato de retirada documento de identificação com foto. 

Art. 13. Os casos omissos nesta Lei serão regulamentados via Decreto Executivo, no que couber. 
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no valor de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) obedecendo a seguinte classificação orçamentária: 
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
23 – Comércio e Serviços 
23.691 – Promoção Comercial 
23.691.0099 – Promoção do Comércio 
23.691.0099.1.019 – INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL 
3.3.90.31.00 – PREMIAÇÕES CUL., ARTÍST., CIENTÍF., DESP. E OUTRAS       R$ 3.500,00 
TOTAL                           R$ 3.500,00 
Art. 15. Servirá de recurso para cobertura do crédito autorizado no Artigo 14., a redução da 

seguinte dotação orçamentária: 
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
20 – Agricultura 
20.606 – Extensão Rural 
20.606.0091 – Assist. e Acompanhamento à Prod. Agrop. 
20.606.0091.2.117 – PROGRAMA DE INCENTIVO À BACIA LEITEIRA 
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO            R$ 3.500,00 



TOTAL                 R$ 3.500,00 
 Art. 16. Fica incluído na Lei nº 656, de 24 de Agosto de 2005 – Plano Plurianual – PPA 2006-

2009; e na Lei nº 667, de 01 de Novembro de 2005 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, novo 
programa conforme anexos a esta Lei. 

Art. 17. Fica incluída a data citada no Art. 6º da presente Lei no calendário de eventos do 
Município. 

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 14 de 
Novembro de 2006. 

 
 

OLYNTHO FIORIN 
Prefeito Municipal 

 
 

 
Romildo Antonio Adorian 

Secretário Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
                    Tatiane Raquel Uhde Pippi 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 

 
 
 


