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DECRETO N.° 3.523, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2016.

"REGULAMENTA O TRIBUTO PREMIADO 2016, QUE TRATA A LEI N° 4.102,
DE 27 DE JANEIRO DE 2015, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Este Decreto regulamenta o sorteio de prêmios, em favor dos contribuintes do
Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU e Taxas de Limpeza Pública, Imposto sobre Serviço
de Qualquer Natureza -ISSQN fixo, Taxa de Licença e Funcionamento, do exercício de 2016, de
que trata a Lei n° 4.102, de 27 de janeiro de 2015.

Art. 2° O contribuinte que quitar os impostos e taxas descritos no artigo anterior, até o
dia 29 de abril de 2016, terá direito a concorrer a um carro zero quilômetro, cujo sorteio será
realizado no dia 01 de maio de 2016, na Praça Central, a partir das 20:00 horas.

CAPÍTULO II
DOS PRÊMIOS

Art. 3° O Poder Executivo realizará o sorteio de um veículo zero quilômetro, de
fabricação nacional, modelo popular l ,0.

Parágrafo Único - Caberá ao sorteado, quando for o caso, os encargos incidentes sobre o
bem.

CAPÍTULO III
DA HABILITAÇÃO

Art. 4° Poderá participar do sorteio o contribuinte, pessoa física ou jurídica, adimplente
com o Fisco Municipal com o exercício de 2016, e preencher corretamente o cupom, a fim de
identificá-lo, e depositá-lo na urna afixada no Setor de Tributos, durante o prazo legal.

§ 1°. O preenchimento a que se refere o caput deste artigo consiste no fornecimento das
seguintes informações:

I - Nome completo do contribuinte;
II - Endereço completo;
III - número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou jurídicas CNPJ;
IV - Telefone de contato;
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V - O cupom deverá obrigatoriamente ser preenchido em nome do contribuinte/proprietário do
imóvel
VI - Aceitação dos termos deste Regulamento;

§ 2° Considera-se incorreto preenchimento os cupons rasurados, com corretivos, ilegíveis
ou preenchidos em língua estrangeira.

§ 3° É vedado aos servidores do Setor de Tributos preencher os cupons aos contribuintes.

§ 4° Os cupons poderão ser depositados na urna até às 17:00 horas do dia 29 de abril de
2016, e após, será devidamente lacrada pela Comissão Organizadora, devendo permanecer
intacta até o local do sorteio, cuja abertura será feita na presença do público.

CAPÍTULO IV
DA PARTICIPAÇÃO

Art. 5°O contribuinte fará jus ao recebimento de cupons fornecidos pelo Setor de
Tributos do Governo do Município, mediante comprovação do pagamento, para participar do
sorteio do prêmio.

Art. 6° O carne de IPTU e ISSQN fixo deste ano terá opção de nove (10) parcelas. Cada
parcela quitada dará direito a um cupom. Quem pagar o total a vista, fará jus a nove (10) cupons,
além de desconto de 10%.

Art. 7° O carne de Taxa de licença de 2016 terá opção de quatro (04) parcelas. Cada
parcela quitada dará direito a um cupom. Quem pagar o total a vista, fará jus a quatro (04)
cupons, além de desconto de 10%.

Art. 8° O contribuinte fará jus aos cupons mesmo possuindo débitos de exercícios
anteriores.

Art. 9° - Não participarão dos sorteios:

I - O Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal;
II - Os Vereadores da Câmara Municipal;
III - O Supervisor do Setor de Tributos;
V - Os membros da Comissão Organizadora da Campanha de Arrecadação de Tributos
Municipais, nomeados pelo Prefeito;
V - As pessoas físicas ou jurídicas, imunes ou integralmente isentas do pagamento do IPTU,
ISSQN ou taxa de licença.
VI- pessoa jurídica com atividade preponderante de empreendimento imobiliário, ofe lc(teà\ores e
empreendedores, os sócios de pessoa jurídica de loteamentos implantados no Munici

CAPÍTULO V
DOS CUPONS â
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Art. 10 Os cupons serão gerados e distribuídos pelo Governo do Município como segue:

I - Os números dos bilhetes necessários à participação nos sorteios serão impressos pelo Governo
do Município;
II- As cupons são enumerados de 001 a 40.000.

Parágrafo Único - Os cupons não distribuídos serão inutilizados pela Comissão
Organizadora.

CAPÍTULO VI
DO BILHETE SORTEADO

Art. 11 O resultado do sorteio será amplamente divulgado por meio da internet, no
endereço eletrônico http:// e no jornal de Publicação dos atos oficiais do Município.

CAPÍTULO VII
DA ENTREGA DOS PRÊMIOS

Art. 12 O prêmio é de caráter pessoal e intransferível.

§ 1°. O prêmio será repassado ao ganhador, desde que esteja adimplente com o Município
de Buritama, e que compareça perante o Departamento Municipal de Finanças, atendendo à
notificação, munido dos seguintes documentos:

I - Carteira de Identidade.
II - Apresentar o original do carne de Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU e Taxas de
Limpeza Pública, ou, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza -ISSQN fixo, ou Taxa de
Licença e Funcionamento, do exercício de 2016.

§ 3°. Se o sorteado for menor ou incapaz, o recibo da entrega será assinado pelo
respectivo responsável.

§ 4°. Em caso de morte do ganhador, o prêmio será entregue ao herdeiro, desde que
apresente alvará judicial.

§ 5°. Caso o ganhador não compareça no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do
sorteio, decairá no direito ao prêmio, e o carro permanecerá com o Município, e será sorteado em
outra Campanha de Prêmios, em data a ser definida.

Art. 13 A entrega do veículo será após a homologação do resultado pefa £oihissão
Organizadora, observado o prazo para impugnação.

CAPÍTULO VIII
DA CESSÃO DE DIREITOS DO SORTEADO
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Art. 14 O contribuinte que aderir a este sorteio cede o direito de uso do seu nome,
imagem e voz ao Município de Buritama para fins de divulgação, sem quaisquer ônus.

CAPÍTULO IX
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 15 A Comissão Organizadora é composta de cínco membros nomeada pelo senhor
Prefeito Municipal, através de portaria, sendo representada pela Sociedade Civil, Poder
Legislativo e Poder Executivo, e deverá conter Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário, 2°
Secretário e Suplente .que deverá acompanhar todas as etapas do Projeto e emitir relatório de
avaliação ao encerramento.

Parágrafo Único - As reuniões serão registradas em ata, e demais documentos ficarão
sob os cuidados do Setor de Tributos do Governo do Município de Buritama.

Art. 16 Cabe à Comissão Organizadora:

I - Zelar pelo cumprimento do disposto neste Regulamento;
II - Orientar os participantes e dirimir as dúvidas referentes ao sorteio;
III - Aprovar, impugnar e julgar recursos, no prazo de 7 (sete) dias, a contar da data do sorteio, o
bilhete sorteado;
IV - Homologar o sorteio e divulgar o nome do sorteado, de acordo com o prazo legal previsto;
V - Coordenar o processo de entrega do prêmio;
VI - Suspender a concessão do prêmio, bem como a participação no sorteio, quando verificados
indícios de irregularidades apurados mediante processo administrativo.
VII - Zelar pela lacração da urna, e por sua guarda intacta até o local do sorteio;
VIII - Acompanhar todas as etapas do Projeto e emitir relatório de avaliação ao encerramento.

r

Parágrafo Único. O nome do sorteado será divulgado por meio da internet, no endereço
eletrônico e no Diário Oficial do Município

Art. 17 As dúvidas suscitadas e não constantes no presente regulamento serão dirimidas
pela Comissão Organizadora.

Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 3.326/2015.

Buritama/SP, 1° de fevereiro dfe 2016, 98 anos de Fundação e/tíTOanos de
Emancipação Política.

MíTOarn ,
IZAWDOS SANTOS TEIXEIRA

Prefeito Municipal
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CARLOS ALBERTO GOULAR"TGU^BA

Procurador Geral do Município
JEF/FER/ONyAIVA BERALDO

Procurador/Jurídico

REINALDO DOS SANTOS TRINDADE^
Diretor da Divisão de Arrecadação,

Publicado na DíTísSo de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data
supra, por afixação em local de costume.

OBRE SANTOS
3e Secretaria

MARI^CRI
íc
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