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Art. 6° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicoes em contrario.

Art. 50 - A soma total dos premios nao devera ultrapassar 0

montante de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Art. 4° - As despesas decorrentes da execucao desta Lei
correrao por conta de dotacoes proprias consignadas no orcamento vigentc, podendo ser
aberto credito especial se necessario for, 0 que desde ja fica autorizado.

evento.

Art. 3° - Ficam impedidos de participar do sorteio:
1-0 Prefeito eo Vice-Prefeito Municipal;
11- Os Vereadores do Municipio;
III - Os membros da comissao organizadora da campanha e

Art. 2° - Com 0 fito de promover maior arrecadacao de tributos
municipais por parte do Municipio, em especial IPTU e lTD, participarao
automaticamente do sorteio os contribuintes do IPTU e lTD que nao possuam nenhum
debito tributario pendente corn 0 Municipio, seja do exercicio em curso ou de exercicios
anteriores, podendo eventuais debitos ser quitados ate a data de 30 de dezembro do ana
em curso, possibilitando a participacao no referido sorteio, tudo na forma e condicoes a
serem estabelecidas por decreta a ser baixado pelo Chefe do Poder Executivo local.

Art. 10 - Fica pel a presente Lei, 0 Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a fazer campanha de arrecadacao e realizar sorteio de prernios em
favor dos contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto
Territorial Urbano (ITU) do Municipio de Marzagao - Go, bem como fazer aquisicao de
bens moveis para tal firn, mediante recursos proprio, oriundos de doacao ou convenio.

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE
MARZAGAO, EST ADO DE ootxs, APROVA E EU, CLAUDINEI RABELO DA
SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

"Autoriza 0 Poder Executivo Municipal a
arrecadar e sortear premtos aos
contribuintes do [PTV E lTV do municipio
de marzagiio",

Lei n° 607, de 15 de dezembro de 2005.
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