
 

 

 DECRETO Nº. 217 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

DISPÕE SOBRE A 

HOMOLOGAÇÃO DO 

REGULAMENTO INTERNO DA 

CAMPANHA “SUA NOTA VALE 

PRÊMIOS” EXERCÍCIO DE 2021, 

COMO UMA DAS ATIVIDADES 

PARTICIPANTES DO NATAL EM 

FAMÍLIA 2021 DO MUNICÍPIO DE 

CORONEL MARTINS–SC.  

 

MOACIR BRESOLIN, Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o disposto a Lei 

Orgânica Municipal; 

Considerando a importância de conscientizar e mobilizar os cidadãos de 

efetuar suas compras no comércio local, estimulando o crescimento e ao mesmo tempo, 

propiciar ao Município um aumento na participação na arrecadação Estadual;  

Considerando promover o incremento da arrecadação dos tributos, pela 

exigência, por parte do consumidor, da nota ou cupom fiscal;  

Considerando premiar os consumidores, produtores, usuários de serviço e 

contribuintes municipais;  

Considerando estimular o comércio local em consonância com as atividades 

alusivas ao Natal, parte do planejamento do “Natal em Família 2021”.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. A homologação do Regulamento Interno da Campanha que passará 

a ser designada para fins de divulgação sob a denominação: “Sua Nota Vale Prêmios” 

exercício de 2021 do Município de Coronel Martins – SC, aprovado em reunião realizada 



 

 

em 21 de Outubro de 2021 na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal com participação 

do Poder Executivo, conforme segue:  

§ 1º Da duração, inscrições e premiação:  

I. O período da campanha tem início no dia 22 de outubro de 2021, 

onde serão distribuídos os materiais publicitários da campanha e se 

dará o inicio da distribuição dos cupons para as empesas 

participantes;  

II.  As empresas devem manifestar seu interesse na 

participação da campanha junto à Associação Empresarial de 

Coronel Martins (AECM) ou na Secretaria da Administração do 

Município.  

III. Cada empresa participante será responsável por 

um cupom no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais); que em 

contrapartida receberá do Município um cupom de R$ 300,00 

(Trezentos Reais).  

IV. O Município será o responsável pelo valor do 

prêmio principal: Um Vale Compras de R$ 1.000,00 (Mil Reais);  

V. A confecção dos cupons bem como os materiais 

de divulgação será de responsabilidade do Município.   

VI. - Cada pessoa jurídica participante da campanha 

terá direito a mil (1.000) cupons de forma gratuita, as quais adotarão 

critérios próprios para a distribuição dos cupons aos seus respectivos 

clientes, que devem preenche-los e depositá-los nas urnas que 

estarão na sede das empresas. 

Art 2º. Todos os materiais de divulgação da referida campanha, devem 

conter o Brasão Oficial do Município e a Logomarca da AECM.  

Art 3° A realização do sorteio será no dia 22 de Dezembro de 2021, em 

local público (Praça Municipal), em horário a ser definido. As urnas serão lacradas as 17 

Horas deste dia. A data e horário do sorteio serão amplamente divulgados a toda 

população nos meios de comunicação de uso diário da Administração Municipal. 

§ 2º Do sorteio e condições: 

I. Serão premiados os participantes com cartelas corretamente preenchidas, 

colocadas nas urnas nos postos de troca e devidamente sorteadas.  



 

 

II. Os prêmios somente serão entregues, após a conferência da validade e 

autenticidade das cartelas, devidamente preenchidas.  

III. O direito do ganhador em retirar seu prêmio expira em 30(trinta) dias a contar da 

data do sorteio, prêmios estes que serão entregues em dias, horários e locais 

definidos e anunciados pelo comércio. 

IV. O ganhador que não se apresentar ou não atender as exigências deste 

regulamento, em 30 dias após a data do sorteio, perderá o direito ao prêmio, 

sendo que novo sorteio será realizado em data e local a ser definido. 

Art 4° Serão considerados os documentos fiscais de transação comerciais, 

prestação de serviços conforme abaixo descrito:  

I – CONSUMIDORES: Será considerada para fins do presente regulamento: 

nota fiscal, ou cupom fiscal proveniente da empresa participante da campanha com 

Inscrição no Município de Coronal Martins, fornecida ao usuário final, pessoa física ou 

jurídica, devidamente identificada com o CPF ou CNPJ;  

II – USUÁRIOS DE SERVIÇOS: será considerada Nota Fiscal de prestador 

de serviços, proveniente da empresa participante da campanha com Inscrição No 

Município de Coronel Martins, fornecida ao usuário final, pessoa física ou jurídica, 

devidamente identificada com o CPF ou CNPJ;  

 

 

 Art 5° A premiação de acordo com o número de inscritos até o momento da 

publicação deste decreto, que somam 40 (quarenta) empresas, é de:  

40 (Quarenta) Vale Compras no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais); pago 

pelas empresas participantes. 

40 (Quarenta) Vale Compras no valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais); pago 

pelo Município. 

01 (Um) Vale Compras no valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais); pago pelo 

Município. 

 

§ 3º Os Vales Compras são de uso exclusivo no comércio local, divididas igualmente 

entre as empresas participantes, onde cada uma será a destinatária de 02 (dois) Vale 

Compras: um no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) e outro no valor de R$ 300,00 

(Trezentos Reais). 



 

 

 

Art. 6° O Município fará o repasse dos valores (R$ 300,00 por empresa 

participante) após receber as Notas Fiscais emitidas pelas empresas participantes, 

emitidas em favor do respectivo ganhador, via transferência bancária em conta bancária 

indicada pela empresa participante.  

 

Art. 7° Para dar cobertura as despesas deste programa serão utilizadas dotações 

do orçamento vigente, especificamente: 

07.01. - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  

Atividade: 2.019 - Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social. 

Despesa 53 Elemento: 3.3.90 Aplicações Diretas 

 

Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins/SC, em 22 de Outubro 

de 2021. 

                                

 

MOACIR BRESOLIN 

Prefeito Municipal 

              

                 Este Decreto foi registrado e publicado em data supra. 

 

 

 

SOELI MOREIRA 

Chefe de Gabinete 

 


