ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL
Gabinete do Prefeito
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DE 2003.

AUTORIZA A ADMINISTRA(:AO MUNICIPAL
PROM OVER SORTEIOS DE PREMIOS COMO
FORMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DE
TRIBUTOS MUNICIPAlS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A

Art. 1° - Fica a Administrayao Municipal autorizada a promover sorteios de pn?mios
entre os contribllintes municipais adimplentes para com a fazenda municipal.
Art. 2° - Serao sorteados 03 (tres) premios de igual valor, especie e modelo nas
seguintes datas:
1- Primeiro sorteio no dia 23 de maio do corrente ano;
II - Segundo sorteio no dia 22 de agosto do corrente ano;
III - Terceiro sorteio no dia 24 de dezembro do corrente ano.
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Panigrafo Unico - Os bens a serem levados a sorteio deverao ser adquiridos de
imediato e permanecerao cxpostos no patio da Prefeitura Municipal com a indicayao
individualizada correspondente ao 1°,2° e 3° sorteio.
A11. 3° - Os sorteios deverao ser realizados em sessao publica, devendo 0 setor de
comllnica<;ao da Prefeitura dar ampla divulgayao de sua realizayao pelos meios de
comunicayao existentes em nosso municipio.
Art. 4° - Para aquisiyao dos premios, objetos dos sorteios citados no Art. 2° desta
Lei, fica autorizado 0 Poder Executivo a dispor de ate R$11.000,00 (onze mil reais),
previstos nas rubricas oryamentarios de n.020230412500293231 - Incentivo ao Pagamento
de Tributos e 3.3.90.31.00.0000 - Premiayoes diversas.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara a presente Lei atraves de Decreto
Executivo obrigatoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de Crime de
Responsabilidade.
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Panigrafo Unico - 0 Decreto a que se refere

0

caput deste artigo constani:

I - Indica9ao detalhada dos bens a serem levados a sorteios;
II - Forma atraves da qual 0 contribuinte adimplente concorreni aos sorteios, bem
como a modalidade na qual sera realizado 0 sorteio;
III - Forma, local e prazo para retirada dos premios pelo contribuinte sorteado.
Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, revogando-se
dispositivos contrarios.

os

