
                                           LEI MUNICIPAL Nº.215/2015. 
 

 

 

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. 

 
RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI, Prefeito Municipal de Barão 

do Triunfo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e é sancionada e  promulgada a seguinte 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 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 de Barão do Triunfo, 11 de Agosto de 2015. 
 

 
 
 

   RUI VALMIR BRAUWERS SPOTTI, 
   Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº XX/2015 

 

 

DEFINE E REGULAMENTA A PREMIAÇÃO ATRAVÉS DO TERMO DE 

ADESÃO AO USO DA PLATAFORMA DO PROGRAMA NOTA FISCAL 



GAÚCHA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

do Município, Lei Municipal nº (colocar o número da lei que institui o programa de premiação 

através do uso da plataforma da Nota Fiscal Gaúcha, inclusive com a data) e Instrução 

Normativa RE Nº 019/2014 do Estado do Rio Grande do Sul, e demais legislação vigente: 

 

 

 DECRETA: 

 

Art. 1º - Adesão ao uso da Plataforma do Programa Nota Fiscal Gaúcha que consistirá na 

premiação mediante sorteio de prêmios em dinheiro a todos os cidadãos que comprarem no 

município de Barão do Triunfo.  

 

Parágrafo único – A Secretaria Estadual da Fazenda fica limitada à realização dos sorteios, o 

envio ao Município da relação dos bilhetes premiados, contendo o nome dos contemplados, em 

ordem decrescente de classificação, e a publicação no endereço eletrônico do Programa Nota 

Fiscal Gaúcha na internet https://nfg.sefaz.rs.gov.br . 

 

Art. 2º - A premiação e mês de sorteio de que trata este Decreto encontra-se discriminada na 

tabela abaixo, os prêmios devem ser retirados em até 90 (noventa) dias da data da homologação 

do sorteio, no endereço Av. Tassinari Cesare, 517, Centro, Barão do Triunfo - RS, com o 

responsável pela entrega Sr. Andrei Semensatto, email: 

icms.tpr@pmbarãodotriunfo.com.br, fone (51) 3650-1129, sob pena de caducar o direito. 

Data do Sorteio Prêmio 

Setembro/2015 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Outubro/2015 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Novembro/2015 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Dezembro/2015 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Janeiro/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Fevereiro/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Março/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Abril/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Maio/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Junho/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Julho/206 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

https://nfg.sefaz.rs.gov.br/
mailto:icms.tpr@pmbarãodotriunfo.com.br


Agosto/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Setembro/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Outubro/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Novembro/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

Dezembro/2016 2 prêmios de R$ 100,00 (cem reais) 

 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Barão do Triunfo, data. 

 

 

Nome do Prefeito 

 

Registre-se e Publique-se. 

 


