
PROJETO DE LEI N° 059/2017, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017

INSTITUI  O  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE
PREMIAÇÃO  A  CONSUMIDORES,  MEDIANTE  A
UTILIZAÇÃO  DA  PLATAFORMA  NOTA  FISCAL
GAÚCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

ORLEI GIARETTA, Prefeito Municipal de Floriano Peixoto, Estado
do  Rio  Grande  do  Sul,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  faço  saber  que  a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
lei:

Art.  1º -  Fica  instituído  o  Programa  Municipal  de  Premiação  a
Consumidores.

Parágrafo Único - O Programa Municipal de que trata o “caput” deste
Artigo  tem  por  objetivo  incrementar  as  receitas  decorrentes  do  ICMS,  pelo
incentivo à emissão dos documentos fiscais, bem como sensibilizar os cidadãos
sobre a importância do exercício da cidadania fiscal, por meio da realização de
sorteios aos consumidores finais, pessoas físicas.

Art.  2º -  Os  sorteios  do  Município  serão  mensais,  através  da
distribuição de prêmios em bens ou dinheiro, e serão efetivados com a utilização
da Plataforma do Programa Nota Fiscal Gaúcha, atendidos os requisitos da Lei
Estadual nº 14.020/2012.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Floriano Peixoto, RS, aos seis dias
do mês de Novembro de dois mil e dezessete.

ORLEI GIARETTA
Prefeito Municipal



MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 059/2017

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE,

NOBRES SENHORES VEREADORES,

O Projeto  de  Lei  Municipal  ora  apresentado  tem por  objetivo  obter
autorização  legislativa  para  efetuar  a  implementação,  em nível  Municipal,  do
Programa Estadual “Nota Fiscal Gaúcha”.

Destacamos que, além de incentivarmos e estimularmos o comércio
formal, através da premiação dos Munícipes adquirentes de produtos e serviços
com  a  emissão  da  competente  Nota  Fiscal,  a  medida  irá  colaborar  para  o
aumento  da  arrecadação  do  Município,  uma  vez  que  a  adesão  ao  Programa
Estadual “conta” pontos no momento da classificação do Município, no que se
refere ao cálculo do retorno dos impostos.

Neste  sentido,  a  medida  e  iniciativa  visa  favorecer  toda  cadeia
comercial  local,  uma  vez  que  os  comerciantes  serão  incentivados  através  da
compra por parte dos consumidores, que por sua vez, através da exigência de
Nota Fiscal, concorrerão à prêmios mensais.

Ao   final,  o  Município  será  recompensado  com o  aumento  de  sua
arrecadação.

Diante  do  exposto,  solicitamos  a  análise  do  presente  pleito  pelos
Nobres Vereadores, esperando que o mesmo tenha acolhida junto à esta Casa
Legislativa.

Atenciosamente,



ORLEI GIARETTA
Prefeito Municipal
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