
Lei N° 261/99 
 
 

 
 

Institui a campanha para aumento de 
arrecadação do Município para o ano de 2000, 
valorização do comércio local, autoriza e 
institui premiação e dá outras providências. 

 
 
 
 

Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu  sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o “II Bolão do ICMS 

Vespasianense”, com o objetivo de estimular a produção, a produtividade, a qualidade e a 

arrecadação do Município.  

Art. 2º O projeto “II Bolão do ICMS Vespasianense” consiste na premiação, mediante 

sorteios realizados semestralmente, nos quais concorrerão os portadores de cautelas emitidas 

pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

Art. 3º Concorrerão aos prêmios do “II Bolão do ICMS Vespasianense”:  

I – Os produtores inscritos no CGC/ICMS-RS, estabelecidos no Município, mediante a 

utilização dos documentos relativos as operações de vendas ou liquidação de produtos, que 

realizaram no período de vigência do projeto. 

II- Indústria, comércio e prestação de serviços estabelecidos no Município, mediante a 

apresentação dos documentos, relativos as operações de venda e do serviço prestado. 

Art. 4º - Para concorrer aos sorteios do projeto “II Bolão do ICMS Vespasianense”, os 

portadores dos documentos fiscais receberão cautelas numeradas e caracterizadas, distribuídas 



pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, mediante a entrega dos seguintes 

documentos fiscais: 

I – Primeira via da Nota Fiscal de venda ao consumidor; 

II – Ticket de máquina registradora cujo uso tenha sido autorizado pelo órgão competente 

da Fazenda Estadual; 

III – Primeira via da contra nota fiscal referente a venda de produtos primários em que o 

destinatário seja contribuinte do ICMS; 

IV – Quarta via do conhecimento de frete, das firmas prestadoras de serviço, com 

inscrição Estadual e Municipal; 

V – Primeira via dos recibos de impostos municipais (taxa de alvará, ISSQN, água, IPTU 

e pavimentação). 

Parágrafo único. Não terão validade os documentos fiscais relativos a operações não 

sujeitas ao ICMS. 

Art. 5º O sorteio do “II Bolão do ICMS Vespasianense” relativo ao primeiro semestre de 

2000 será no dia 01/07/2000, pela extração da Loteria Federal. Caso não tiver extração nesta 

data, o sorteio será realizado na extração posterior. 

§ 1º Poderão receber cautelas para concorrer ao sorteio do “II Bolão do ICMS 

Vespasianense” no primeiro semestre, os portadores de documentos fiscais descritos no Art. 4º 

desta Lei. 

§ 2º A premiação do “II Bolão do ICMS Vespasianense” relativa ao primeiro semestre 

será entregue dia 12/08/2000 durante o II Encontro de Casais do Município. 

Art. 6º O sorteio do “II Bolão do ICMS Vespasianense” relativo ao segundo semestre de 

2000 será dia 20/12/2000, pela extração da Loteria Federal. Caso não tiver extração nesta data, o 

sorteio será realizado na extração posterior. 



§ 1º A premiação do “Bolão do ICMS Vespasianense” relativa ao segundo semestre será 

entregue dia 28/12/2000 durante as festividades de aniversário do município. 

§ 2º Poderão receber cautelas para concorrer ao sorteio do “II Bolão do ICMS 

Vespasianense” no segundo semestre, os portadores de documentos fiscais válidos para o 

primeiro sorteio, mas que não efetuaram troca por cautela no primeiro sorteio. 

Art. 7º Os prêmios a serem conferidos as cautelas premiadas serão os seguintes: 

I – Para o primeiro sorteio: 

A- Primeiro prêmio – Um televisor em cores 20” 

B- Segundo prêmio – Um aparelho de som com CD 

C- Terceiro prêmio – Um lava jato 

D- Quarto prêmio – Um forno elétrico 

E- Quinto prêmio – Uma bicicleta 18 marchas 

II – Para o segundo sorteio: 

A- Primeiro prêmio – Um televisor em cores 29 polegadas 

B- Segundo prêmio – Um fogão a gás 6 queimadores 

C- Terceiro prêmio – Um forno microondas 

D- Quarto prêmio – Um lava jato 

E- Quinto prêmio – Uma bicicleta 18 marchas 

Art. 8º Para a troca de notas fiscais por cautelas, será considerado o valor e origem da 

mesma, sendo:  

I – Comércio – a cada soma que atingir o valor de R$ 20,00 (vinte reais), receberá uma 

cautela; 

II – Indústria e combustíveis - a cada soma que atingir o valor de R$ 50,00 (cinqüenta 

reais), receberá uma cautela; 



III – Produção primária (exceto suínos e frangos) – a cada soma que atingir o valor de R$ 

100,00 (cem reais), receberá uma cautela; 

IV – Conhecimentos de frete – a cada soma que atingir o valor de R$ 100,00 (cem reais), 

receberá uma cautela; 

V – Impostos e taxas municipais – a cada soma que atingir o valor de R$ 10,00 (dez 

reais), receberá uma cautela. 

VI- Produção Primária- Suínos/frangos- a cada soma que atingir o valor de R$ 300,00 

(trezentos reais). 

Art. 9º As cautelas distribuídas que concorrem ao sorteio do primeiro semestre de 2000, 

não terão validade para o sorteio relativo ao segundo semestre. 

Art. 10º Os prêmios serão distribuídos para as cautelas coincidentes aos cinco primeiros 

prêmios da Loteria Federal. Caso a cautela sorteada  não tenha sido distribuída, será excluído o 

primeiro algarismo da esquerda para a direita, do número sorteado pela Loteria. O número que 

permanecer será considerado o vencedor. Exemplo: sendo o número sorteado pela Loteria 

Federal 12.345, cautela correspondente do Bolão não distribuída, será vencedora a cautela de 

número 2.345. Serão eliminados desta forma tantos números quantos forem necessários, até 

encontrar a primeira cautela distribuída. 

Art. 11º As cautelas serão distribuídas ao portador, sendo o mesmo, responsável por elas. 

A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por perda ou extravio das cautelas. 

§ 1º O município terá o prazo máximo de 10 (dez) dias após a data do sorteio para 

publicar o nome dos ganhadores, se houverem. 

§ 2º Os ganhadores que não retirarem a premiação na data estabelecida nesta Lei, terão o 

prazo de mais 30 (trinta) dias para a retirada, após este prazo, os prêmios não retirados retornarão 

a Prefeitura Municipal, para o Bolão seguinte. 



§ 3º Para receber a premiação o ganhador deverá apresentar a cautela premiada. 

Art. 12º - O Poder Executivo fica autorizado a adquirir os prêmios, a celebrar convênios 

e promover campanhas institucionais de divulgação e popularização do projeto.  

Parágrafo único. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 

próprias do orçamento de 2000. 

Art. 13º - O Poder Executivo regulamentará por Decreto no que couber esta Lei. 

Art. 14º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação e seus efeitos a partir do dia 01/01/2000. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e nove. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


