
LEI MUNICIPAL Nº 912/2005, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 
 

    
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

A IMPLATAR O PROGRAMA NOTA FELIZ, 

E  DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”     

 
  O  PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
  faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte LEI:  

 
                        Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a implantar o programa  
NOTA FELIZ, no âmbito municipal, conforme plano anexo, que fica fazendo parte integrante 
da presente lei.   
 
                 Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

 
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 
01 -  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. 
04.010412301012.060 – MAN. PROGRAMA AUMENTO ARRECADAÇÃO. 
3390.32.00.00.00 – Material de distribuição gratuita. 

 
              Art. 3º -  Revoga-se às disposições em contrário. 
 
   Art. 4º -   A presente Lei  entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
              GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO, AOS CINCO DIA S 
DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E CINCO.  
 
 

 
 
IVORI MARCELINO SARTORI 

                          Prefeito 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 05 de dezembro de  2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 



 

PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 

 

DENOMINAÇÃO: “Nota Feliz” 

 

PERÍODO: 15 de Dezembro de 2005 a 30 de Dezembro de 2006. 

É instituído, no âmbito municipal, o Programa de Incentivo a Arrecadação 

denominado “Nota Feliz”, objetivando incentivar a emissão de notas fiscais e 

pagamento dos tributos municipais, incrementando a receita municipal. 

 

O programa consiste na troca de documentos fiscais por cartelas numeradas para 

concorrer a sorteio de prêmios. 

 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 

Estarão envolvidas na organização, regulamentação e execução deste projeto, a 

Prefeitura de Faxinalzinho e Comissão que será composta pelos seguintes 

membros: 

• 02 representantes da Administração Municipal; 

• 01 representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

• 01 representante do Comércio local designado pela ACISAF; 

• 01 representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

• 01 representante indicado pela ASMOF; 

• 01 representante da Escola Estadual de Ensino Médio Faxinalzinho. 

 

DOCUMENTOS HABILITADOS 

 

São considerados hábeis para os efeitos da Campanha, os seguintes documentos 

fiscais emitidos pela categoria correspondente a consumidor, sendo: 

 



1. COMÉRCIO E INDÚSTRIA: Serão consideradas notas fiscais de venda e 

tíquetes de máquinas registradoras autorizadas a funcionar pela fiscalização 

do ICMS, fornecida ao consumidor final pelo comércio local a contar de 

15/12/2005. 

2. PRESTADOR DE SERVIÇO:  Serão consideradas as notas fiscais de 

prestação de serviços com inscrição no município, emitidos a partir de 

15/12/2005. 

3. NOTA DE PRODUTOR RURAL:  Serão consideras as Notas Fiscais de venda 

do Produtor Rural, devidamente comprovada com a apresentação da Contra 

Nota, que será tomada como base de valor para conversão em cartelas. 

Poderá o produtor rural também trocar por cartelas as notas fiscais da venda 

de leite, basta apresentar a primeira via da nota emitida pela empresa 

compradora, emitidas a contar de 15/12/2005. 

Não serão consideradas para este fim, notas fiscais de transferência de 

animais para pastagens, notas de devolução de qualquer produto ou 

mercadoria entre produtores, ou para empresas e notas de depósitos de 

produtos, exceto se futuramente, comprovado seu faturamento; 

4. TRIBUTOS MUNICIPAIS: Serão considerados os tributos pagos no exercício 

2005 mediante apresentação de certidão negativa de débitos. Os tributos 

provenientes do exercício 2006 serão considerados de acordo com seu 

vencimento e validados após a quitação. 

 

Somente poderão ser trocados por cartelas os documentos fiscais com identificação 

legível, sem rasuras e provenientes de fornecedores estabelecidos no município de 

Faxinalzinho. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS CARTELAS 

 

Os documentos competentes darão direito ao portador, a troca por cartelas, dentro 

dos seguintes limites: 



- Para cada R$ 40,00 (quarenta reais) em nota e/ou tíquetes de compras: 01 

(uma) cartela; 

- Para cada R$ 20,00 (vinte reais) em notas de prestação de serviço: 01 (uma) 

cartela; 

- Nota e/ou tíquete de Combustíveis:  diesel, álcool e gasolina a cada R$ 

100,00 (cem reais): 01 (uma) cartela; 

- Notas de Produtor Rural: 

o Para cada R$ 500,00 (quinhentos reais) de notas de produtores com 

área até 20,0000 Ha (vinte hectares): 01 (uma cartela); 

o Para cada R$ 1.000,00 (um mil reais) de notas de produtores com área 

superior a 20,0000 Ha (vinte hectares): 01 (uma cartela); 

o A cada troca de talão de produtor, devidamente revisado pela 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, dará direito ao 

produtor a 01 (uma) cartela. 

- Certidão Negativa de Débitos Municipais dos tributos do exercício 2005: 01 

(uma) cartela; 

- A cada tributo pago no exercício 2006, por natureza: 01 (uma) cartela. 

 

DA TROCA POR CARTELAS 

 

A troca dos documentos fiscais por cartelas deverá ser feita na Prefeitura todas as 

sextas-feiras em horário de expediente. 

Os documentos fiscais após verificados e validados, serão autenticados pelo órgão 

competente e trocados por cartelas numeradas. Os documentos autenticados não 

terão validade para novas trocas. 

  

DA PREMIAÇÃO 

 

- Primeiro Sorteio – 01 Bolas Futebol Campo e 01 Liquidificador; 

- Segundo Sorteio - 01 Bolas Futebol Campo e 01 Jogo de Lençóis; 

- Terceiro Sorteio - 01 Bolas Futebol Campo e 01 Faqueiro; 



- Quarto Sorteio - 01 Bolas Futebol Campo e 01 Edredom; 

- Quinto Sorteio - 01 Televisor 14” e 01 Aparador de Grama com Fio; 

- Sexto Sorteio - 01 Máquina de Lavar Roupas Pop Tank e 01 Bicicleta; 

- Sétimo Sorteio - 01 Rádios AM/FM e 01 Edredom; 

- Oitavo Sorteio – 01 Faqueiro e 01 Batedeira; 

- Nono Sorteio - 01 Máquina de Lavar Roupas Pop Tank e 01 Jogo de Lençóis; 

- Décimo Sorteio - 01 Rádio AM/FM e 01 Batedeira; 

- Décimo Primeiro Sorteio - 01 Liquidificador e 01 Bicicleta; 

- Décimo Segundo Sorteio - 01 Televisor 14” e 01 Motocicleta 125 cilindradas. 

 

DOS SORTEIOS 

 

Os sorteios serão realizados mensalmente, no último sábado de cada mês, nos 

estabelecimentos do comércio local, a critério da comissão e do proprietário, através 

de pré-inscrição. 

O sorteio será realizado com o uso de um globo com 10 (dez) pedras numeradas de 

0 (zero) a 09 (nove) da seguinte forma: 

- O número de pedras a serem sorteadas serão definidas de acordo com as 

cartelas distribuídas até a data do sorteio, ou seja: 

o De 01 a 99 cartelas = 02 pedras sorteadas; 

o De 100 a 999 cartelas = 03 pedras sorteadas; 

o De 1000 a 9.000 = 04 pedras sorteadas e assim consecutivamente. 

- O sorteio será feito em ordem decrescente, ou seja, a primeira pedra sorteada 

corresponderá ao último dígito do número da cartela. 

- Durante a execução do projeto “Nota Feliz”, a cartela que for contemplada 

não terá validade para os próximos sorteios. 


