
PREFEITI.JRA t}E

SÃO MITUEL DÜ GUÂMÁ
I}Üt}ER EXECUTIYO

DECRETO N" 96í2022, DE 04 DE JULHO DE 2fi22.

íRE.GULÀMENTA O CONCUR§O IPTU
PREMrÀrlo zo2z B nÁ ourRAS
pnovr»ÊNCIAS".

O Prefeito do MunicÍpio de São Miguel do Guamá, Estado do Par4 Senhor

EDUARDO SAMPÀIO GOMES LEITE. no uso de suas atritruições legais que lhe

confere o art" 66, Inciso IV e VI, da Lei Orgânica do Município de São Miguel do

Guamá/PA.

CONSIDERÀNDO a necessidade de estimular a população a romper com um

ciç1o histórico de inadimplência do IPTU no rnunicípio;

CONSIDERÂNDO a necessidade de beneficiar e premiar os bons contribuintes

que cumpreill com suas obrigações junto ao Fisco Municipal.

DECRETA

Art. 1o Fica instituído o "CONCUR§O IPTU PREMIADO 2022" e regulamento

para a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteic, comÕ meio de estimular'a ar-

recadação do Imposto Predial Tenitorial Urbano (IPTU) referente ao exercício f,scal de

2422, bem ccmo, de exercícios anteriores.

§ 1o Para participar das premiações do concuíso previsto no caput deste artigo o

contribuinte poderá se enquadrar, curulativamente, nas seguintes situações até o dia

28110t2022:

i - Estar em dia com o IPTU dos exercícios de 2018 a 2ü21 até a dia 28/10nA22.

trI-Estar em dia com o IPTU 2A22 até o dia 28/1012022.

§ 2" O contribuinte que se enquadrar na hipótese prevista no inciso I do §1o rece-

bera 1 (um) cupom pala participar do sorteio.

§ 3" O contribuinte que se enquadrar na hipótese prevista na inçiso II do §1" re-

ceber 1 (um) ÇupoÍr1 paraparttcipar do sorteio"
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§ 4'O contribuinte que possuir mais de um imór,el e estir.er enquadrado nas hi-

póteses previstas nos §§2 e 3 do caput deste artigo receberá a quantirla<le itre cupons píe-

vista. nas respectivas hipóteses, para cada imóvel aclimplente, nos termos deste decreto.

§ 5'CI contribuinte deverá compaÍecer no atendimento de arrecadaçâo da Secre-

taria Municipal r1e l]inanças (SEFIN), dc muiricípio cle Sâo Migriel do Guamá, sitriada

na Rua Licurgo Feixoto, bairro: centlo, CEP 68660-000, a partir do dia 04 de iutrho de

2422, para receber os cupons do sorteio paía preenchimento e clepósito nâ uÍna.

§ 6" Os cupons serão distribuídos a partir do dia 04 de juiho de 2A22" mediante

comprovação ele pagamento do IPTU dos exercícios previstos nos incisos I e 11 do 5 1o

do artigo 1o deste Decreto, no atendimento do depafiamento de arrecarlaçãc;

§7 Son:reirte poderá participar do concurso previsto no caput deste artigo ô con-

tribuinte que esti..'er regular ctrm os tributos nrr-inicipais-

§ 8" O contribuinte que optou pela pagamento do IPT{J 2A22 em parcelas, a dis-

tritruição do resperctir/o cupom será realizada quando quitadas todas as parcelas lançadas

ou ern dia ató a data do sorteia.

Art. 2o Estarão aptos a parliciparem dos sorteios todas as pessoas fisicas e iuridi-

cas que detenham a propriedade de imóveis devidamente cadastr:arlos junto ao Municí-

pir: de São Miguel do Cuarná.

§ 1' Caso o contribuinte sorteado tenha realizaclc a locação e1o imór,el a terceiro e

este último tenha concretizada a obrigação tributária de pagan"lento do IPTU reiatir.o ao

refbrido imóvel, o locatário é quem será considerado gaúador da premiação. mediante

a apÍesentação do contrato de lccação do ir:róvel que contenha cláusula com previsão da

obrigatoriedacle de o locatário arcar cüm o respectivo ônus.

§2" Não poderão participar clos sorteios âs pessoas físicas ou jurídicas imunes ou

isentas. par*ial ou integralrnente, do pagâlxento do IFT{J, nos termos da lei.

Afi. 3* Serão sorteados os seguintes prêmios:
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4fi. 4o Os softeios ser'ão realizados em ato público"

4fi. 5" O preenchimento do cupom para sorteio deverá ser efetuado de forma le-

givel, especificando o nome, CPF ou CNPJ, e-mail, endereço completo" teiefone do par-

ticipante e a inscrição imobiliária do imóvel, cbrigatoriamente.

Parágrafo único. O cupom para sorteio poderá ser preenchido com o nome do

proprietario ou de qualquer pessoa fisica ou juridica que ele desejar, sendo obrigatório o

número da inscrição imobiliária

Art. 6o O cupom, devidamente preenchido, deverá ser depositado na urna instala-

da no atendimento do departamento de arrecadação.

4fi. 7o Não terá validade o cuporn que apresentar rasuras, adulterações ou emen-

das, que impossibilitem a identificação de sua autenticidade.

Art. 8o Os sorteios dos bens indicados nos itens citados no artigo 3" ocorrerão no

dia 31 de outubro áe 2ü22, durante as festividades de Aniversiírio do Municipio de São

Miguel do Guarná em local a ser definido pela Prefeitura Municipal, que será ampla-

mente dir,.ulgado pelo Departamento de Comunicação do lvlunicípio, o qual acontecerá

na presença da comissão organízador4 autoridades representativas e da comunidade.

Ordem de premiação Objeto Discrirninaçãc

I 
o prênr io 0l nroto 1 1 0cc, OHC, monocilftrdrico, 4

tempos, arrefeçido a ar.

2" prêmio 01 aparelho Íelevisor 43 polegadas

3" prêmio 01 aparelhc televisor 32 polegadas

4o prênrio 01 aparelho celular Smartphone

5o prêmio 0i aparelho celular Smartphone

6o prêmio 01 apa:"e1ho celular Smartphone

Praça Licurgo Peixoto, no 130 - Centro - São Miguel do Guamá - Pará -
cEP.68.6ô0-000

\

L



PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO ÇuAMÁ
PODEIT EXECUTIYO

Parágraf<r único. Os contribuintes conternplados deverãc concordar com a utili-

zação de seu nome. yclz e imagem na divr.rlgação publicitária dos sorteios e dos seus re-

sultados, serx que desta circunstância rlecorra a obrigatoriedade de qualqr-rer pagamento,

sob qualquer titulo, por p;nte do Municipio.

Art. 9" Fará jus ao prêmio o participante cujc nome constar no cuponl sorteado,

preenchitlo couft-rrme dispõe no art. 5" deste l)ecreto e coffesponcler ao imóvel de pro-

prietário que não posslla débito coül a Prel'eilura de São Miguel do Guâmá.

§ 1" O prâmio será ah'ibuido ao proprietário do imóvel" cluanda o cupom não for

preenchido ou o seu preenchimento nfur pennitir a identificação con"eta do participante"

§2" No soúeio serão divulgados üs llomes dos contribuinles cerntemplados e os

respectivos cupons serão aurditados "in }oco". via Sistema cle Administlação Tribr,ltária

informatizado ila PreÍ'eitura. Caso Sisten:a de Administração Tributária não esteja dis-

ponivel no úlomento do sorteio, J'icará sob a responsabilidade da Comissão Organizado-

ra, a coleta das informações cle adimplemento jrinto ao Fisco )\{unicipatr e. após a homo-

logação disposta no inciso IY do artigo 12, a entrega <1o p.rêmio ao contribuinte sortr:a-

do.

§3" Na hipotese cle o contemplaclo estar inarlimplente, har,erií tantos sorteios

quantcls necessários até que se complete os 6 (seis) contenlplados adimplentes.

Art. 1CI. O participante qr.le firr sorteado e que não comparecer ou nã* reclamar o

prén:io no prazo de 30 (trinta) dias. da data de realização do sorteic, perderá o direito a*

mesmo.

Parágrafcl único. O participante que fbr sorteado e não pu<ler conparecer para re-

ceber o prêmia poderá nomear representante para rece'bê-lo, por instrumento público.

Ad. 11. A Comissão Organizadora do Sorteio "IPTLI PREMIADO 2022" será

constituida e nonreada pelo Prefeito Municipai, podendo ser cornposta por sen idores da

Seçretaria h{unicipal de Finanças, da Secretaria Municipat de Administração, da Procu-

radoria e Gabinete.
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Parágrafo único. Os servidores participantes da comissão organizadora do con-

curso não poderão participar do sorteio de prêrnios.

Afi. 12. Cúe à Cornissão Organizadora:

I - zelelr pelo cumprimento do disposto no presente regularnento;

II * orientar os participantes e dirimir as dúvidas referentes ao sorteio;

III- aprovar ou impugnar, no praza de até 5 (cinco) dias, a contar da data do sor-

teio, os cupCIns sorteados;

IV- homologar os sorteios e dir,.ulgar Gs nomes dos premiados, no praza de até 5

(cinco) dias, a contar da data do scrteio;

V- coordenar o processo de entrega dos prêmios;

YI- elaborar relatório geral do conÇurco "IPTU PREMIADO 2ü22" na forma de

Edital e dar publicidade;

VII - Proceder a auditagem de que trata o § 2" do art. 9o, deste Dscreto, dos sor-

teios.

Art. 13. O sorteio "IPTU PREMIADA 2A22" será divulgado através de campa-

úa publicrtáría a ser veiculada amplamente na imprensa local esclarecimentos e orien-

tações serão disponibilizados pelos servidores da SEFIN.

AÍt 14. O resultado finai do sorteio será dir,.ulgado no endereço eletrônico:

www.saomigueldoguama.pa.gov.br na imprensa local e através de correspondência ou

contato telefónico aos participantes premiados, além d.e sua afixação em local apropria-

do.

Art. 15. E proibida a conversão dos prêmios em dinheiro.

Art. 16. Os bens destinados aos sorteios serâo previamente adquiridos petra Pre-

feitura, nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas atualizações.
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Parágratb único. Os bens adquiridos pela Prefeitura de São Miguel tlo Guarná

destinados a sorteios e premiações, nos termos do disposto no câpl1t deste artigo, deve-

râo ser repassados à terceiros a titulo cle prômio e não serão incorporados ao patrimônio

da Prefeitura.

Art. 17. As despesas para aquisiçãa dos Lrens móveis destinactos ao sorteio serão

realizadas por conta de dotação orçamentária especifica prevista no orçarnentt'r vigente.

Afi. 18. As dúvidas ou omissões que surgirem referente ao Programa "IPTIJ

PREMIAD{) 2ü22" serão dirimidas pela Comissão Organizadora

Art. 29. Este Decreta entra em vigor na data de sua publicação"

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guaruá, Estado do Pará, DATA

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Aúninistração na mesma data

supra.

EDUARDO SAMPÀIO GOMES LEITE
PREFEITO DE SÃO MIGUEL DO CUAMÁ
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