PREFEITURÂ DE

sÃo

MTGTJEL

Do ÇuAMÁ

PODEII T,XECUTIVO
D§CRETO N-

9612Ü22,

DE 04 DE JÜLHO DE 2A22.

O CONCURSO IPTU
PREMIADo 2o2z E rÁ ourRÀs
"REGT]LÀMENTA

rnovl»ÊNCIAs".

O Prefeita do Município de São Miguel do Guamá, Estado do Para, Senhor
EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE, no uso de suas atribuições legais que the
sonfere o art. 66, Inciso

IV e VI, da Lei

Orgânica do Município de São Miguei do

Guam#PA.

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a população â romper com

un1

ciclo histórico de inadimplôncia do IPTU no município;

CONSTDERANDO a necessidade de beneficiar e premiar os bons contribuintes
que cumprem com suas obrigações junto ao Fisco Municipal.

DECRETA

Aft, 1'Fica instituído o "CONCUR§O IPTU PREMIADO 2Q22 e regulamento
pâra a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, como rneio de estimular a arrecadação dn Imposto Predial

Teritorial Urbano (IPTU) referente ao excrcício fiscal de

2422, bem como, cle exercícios anteriores.

§

1o Para

participar das premiações do concurso previsto no caput deste ar-tigo o

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

28ltÍY2$22:

I - Estar srn dia

Çom o

lPT'Ii dos exercícios de 2018

il-Estar ern dia com o IPT'ti 2A22

a 2021 até

c dia 28110 2ü22.

ate o rlia 28i 10fiA22.

§ 2" () contribuinte que se enquadrar"na hipótese prevista no inciso

I do §1o rece-

bera 1 (um) cuponr para pafiicipar do sorteio.
§ 3" O contribuinte que se enquadrar na hipótese prevista no ineis*

II do §1're-

(ietler 1 (urn) cupom para participar do sorteio"
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§

4'O contribuinte

que possuir mais de um imóvel e estiver *nquadrado nas [ri-

póteses previstas n,cs §§2 e 3 do caput deste arligo receberá a quantidade de cupons prÊ*

vista, nas respectivas hipóteses, para cada imóvel adimplente, nos termos deste decreto"
§ 5" O contribuinte deverá compaíecer no atendimento de amecadação da Secre*

taria h{unicipal de Finanças (SEFIN), dn município de São Miguel clo Guamá, sitriada
na Rua Licurgo Feixoto, bain"o: centro, CEP 68660-000, a parlir r1o dia 04 de iulho de
2422, para receber os cupons do sorteio pâra preenchimentt-r e clepósito na ilrna.

§

6'Os cupons

serão distribuídos a partir do dia 0;1 cie julho de 2022, mediante

Çomprovação de pagamento do IPTLI dos exercícios previstos nos incisos

I e [] do 5

1o

do artigo I " deste Decreto, no atend"imento do departamentc de arrecarlação;

§7 Sortente poderá participar do conçurso previsto no caput deste arligo o contribuinte que estiver regular Çom os tributos municipais.
§ 8" O coirtribuinte que optou pelc pagamenÍo do IPT{-f 2A22

en'r

parcelas, a dis-

tribuição do respectivo cupom será r'ealizada qriando quitadas todas as parcelas lançadas
ou er1 dia até a data do sorteio"

Aú.
cas que

2o Estarão aptos a

participarem rlos softeios todas as pessoas Íisicas

deteúam a propriedacle

cle imóveis devidamente cadastrados

e

jurídi-

juuto ao l!{uricí-

pio de São llliguel do Guamá.
§1o Caso o

este

çontribuinte sorteado tenha realizado a locação do imóvel a terceirc

últirno tenlta concretizada a obrigação n:ihutária de pagamento dn ÍPTU reiativo

e

acr

referido imóvei, o locatar"io é quern será considerado garúaclor da premiação" mediante
a apresentaçãa elo contrato cle locação do

inióvel qlre contenha cláusula com previsão da

obrigatoriedade de ô locatário arÇar corl o respectivo ônus.
§2* Não poderão participar clos sorteios as pessoas Íisicas or.i.juríilicas imunes ou

isentas" parcial ou integralmente, do pagamento do IPTU, nos ter:aos da

Art.

trei"

3o Serão safieados os seguintes prêmios:
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Ordern de premiação

Objeto

l" prêmio

0l moto

Discrirninação
11

0cc, OHC, monocilÍndricr, 4
tempos, arrefecida a ar.

2" prômia

01 aparelho televisor

43 polegadas

3'prêntiir

0.[ aparelho televisor

32 polegadas

4" prâmic

0l

aparelho celular

Smarlphone

5'prêrnio

0l

aparelho celular

Sn:rartphone

prêniio

0l

aparelho celular

Srnar-tphone

6o

Art. 4" Os sorteios

ser.ão realizados em ato púbiico"

Afi. 5" O preenchimento do cupom para sorteio deverá ser efetuado

de florma le*

givel, especificando o rome, CPF ou CNP:[, e-mail, endereço completo, telefone do participante e a inscrição imobilialia do irnóvel, abrigatoriamente.
Parágrafo único.

0

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 terz validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emeâ*

das, que impossibilitem a identificação de sua autenticidade.

Art. 8'Os sorteios dos bens indicados nos itens citados no artigo 3" ocorrerão no
dia 31 de outubro dc 2A22, durante as festividades de Aniversário do lv{unicipio de São

Miguel do Guamá em local a ser definido pela Prefeitura Municipal, que será amplatuente divulgado pelo Departamento de Comunicação do Município, o qual acontecerá
na presença da comissão organizadora, autoridades representativas e da comunidade.
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Farágrafo único. Os contribuintes contemplados deverão concordar

cr""rln

a utili-

zação de seu nü1ne, voz e imagem na divulgação publicitária dos sorleios e dos seus resultados" sem quc desta circunstância deco::ra a obrigatoriedade de qualquer pagament*,
sob qualquer titulo, par parte do h,'{unicipio.

Afi. 9" h-ará jus ac prêrnio o participante cujo norüe constar no cuporlr scfteaiio,
preenchido confome dispõe no art. 5o deste Decreto e coffesÍ]o$der ao in:óvel de pro-

prietário que não possua débito com a Prefeitura de São h4iguel do Guamá.
§

l'

() prêmio será atribuido ao proprietário do imóvel, quando o crlpom não

f*r

preenchidr: ou ü seu preenchimento não permitir a identificação correta da padicipante.

§2" I-{o sorteio serão divulgad,rs üs nome$ dos c*ntribuintes contemplados

i

os

respectivos supons serão auditados "in loco", ruia Sistema de Administração Tributária

informatizado <ia Prefeitura. Caso Sisterna de Administração Tritrutária não esteja disponivel no momento do sorteio, ftcará soh a responsahilidade da Corlissão Organizadora, a coieta das inforrnações de adimplemento junto ac Fisco Municipal e" após a homologação disposta no inciso

lV do artigo 12, a entrega do prêmio

ao contribuinte sortea-

do.

§3" Na hipótese de o contemplada estar inaclimplente, haverá tantos sorteios
quantos necessários até que se camplete os 11 (onze) contemplados adimplentes.

fut.

10. O participante que for sorteado e que não compaÍecer ou não reclamar

çr

pr:ómio no prazo de 30 (trinta) dias, da data de realização do sorteio, perderá o direita ao
mesmo.

Farágrafo único. O participante que Íbr sofieado e não puder üonlpâreÇer paÍa r€cetrer o prêrnio poderá no$iear representante para reçetrê-lo, por instrumentc público.

Art.

tr1.

A

Comissão Organizadora do Sorteio "IPT'U PREMIADO 2022" selá

constituicla e nomeada pelo Pref'eito Municipal" podendo ser Çomposta p*r servidores da
Secretaria Municipal cle Finanças, da Secretaria Municipal de Administração. da Procu*

radoria e Gabinete"
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Parágrafo único. Os servidores participantes da comissão organizadora do ccncurso não poderão participar do sorteio de prêrnios.

Art.

12" Cabe à Comissão Organizadora:

I - zelar peio cumprimento do disposto

II - orientar

os participantes e

dirimir

III* aprovar ou impugner, no prazo

no presente regularnento;

as dúvidas referentes ao sorteio;

de até 5 (cinco) dias, a contar da data do sor-

teio, os cupons sorteados;

IV- homologar os sorfeios e divulgar os nomes dos premiados, no prazo de até 5
(cinco) dias, a contar da datado sorteio;

V- coordenar o processo de entrega das prêrnios;

VI- elaborar relatório geral do concurso "IPTU PREMIADO 2022" na forma

de

Edital e dar publicidade;

VII - Proceder a auditagem de que trata o § 2o do art. 9o, deste Decreto, dos sorteios.

Art. 13. O sorteio "IPTU PREMIADA 2A22" será dir,.ulgado através de campanha publicitárra a ser veiculada amplamente na imprensa local esclaresimentos e orienr
tações serão disponibilizados pelos servidores da SEFIN.

Ait

14. O resultado final do sofieia será dir,,ulgado no endereço eletrônico:

w\ryw.saomigueldoguama.pa.gov.br na irnprensa local e através de correspondência ou
contato telefónico aos participantes premiados, além de sua afixação em losal apropriado.

Art.

15. E proibida a conversão dos prâmios em dinheiro.

Art. 16. Os bens destinados aos sorteios

serão previamente adquiridos pela Pre-

feitura" nos termos da Lei n" 8.666, de 21 de.|unho de 1993 e suas atualizações.
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Parágrafo único. Os bens adquiridas pela Prefeitura de São Miguel do Cuarná
destinados a so$eios e prerniações. nos ternros do disposto no caput deste arligo, deverão ser repassados à terceiros a titulo ele prômic e não serão incorporados a* patrimôniri
da Prefeitura.

Art. 17. As despesas pâra aquisiçã* dos bens móveis destinados ac scrteio serão
realizadas por conta de dotação orçaruentária especifica prevista no orçalnento vigente.

kt.

18. As dirvidas cu omissões que surgirem referente ao Programa "IITTL]

PREMiADO 2422" serãa dirimidas pela C.omissão Organizadora
Art.29. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gsbinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado da Parír, DATA

Registrado e publicada na Secretaria Municipal de Administrução na mesma data
suprú.

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
PREFEITO DE SÃO NTTCUEL DO GUAMÁ
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