
PROJETO DE LEI 009/2020. 

 

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. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte,  

 

 PROJETO DE LEI:  

 

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

Parágrafo único: O Programa 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 prêmio em bens 

ou dinheiro, e serão efetivados com a utilização da Plataforma do Programa Nota Fiscal Gaúcha, 

atendidos os requisitos da Lei 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, 14 de Janeiro de 2020. 

 

 

     DIVALDO LARA 

     Prefeito Municipal  

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 
 Senhor Presidente, 

   
  Senhores Vereadores 

  

  

 O presente Projeto de Lei, que ora, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia 

Casa Legislativa, tem por finalidade o incremento do ICMS estimulando a população a exigir nota 

fiscal no comércio local, fomentando a população através de premiações. 

 

Consequentemente gerando um aumento no repasse do índice de participação do 

Município no retorno do ICMS, tendo em vista um aumento de emissão de documentos fiscais. 

Destaca se, que haverá uma arrecadação direta proveniente de uma maior pontuação no Programa 

de Integração Tributária( PIT).  

 

Além do mais, espera se uma maior sensibilização da população sobre a importância do 

exercício da cidadania fiscal. 

 

Uma vez aprovada à instituição desse programa será possível a utilização da plataforma 

eletrônica de sorteios de prêmios, utilizando o sistema estadual de premiação, fazendo com que 

todos os usuários que utilizem o comércio local, tenham seu CPF cadastrado no Programa Nota 

Fiscal Gaúcha, e ao informarem na nota fiscal da aquisição, passem a concorrer a prêmios 

oferecidos pelo Município, além daqueles já disponibilizados pelo Estado por meio do Programa 

Nota Fiscal Gaúcha. 

 

Assim, após análise do projeto, contando com a compreensão de Vossas Excelências para 

apreciação desta importante matéria, pedimos a devida venia que o mesmo seja aprovado pelos 

nobres edis. 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal  


