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LEI Nº 3.616/2015

INSTITUI O PROGRAMA “SUA NOTA VALE OURO”.

O POVO DO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, Estado do
Paraná, por seus representantes no Poder Legislativo aprovou, e o Prefeito Municipal, em
seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Programa “Sua Nota Vale
Ouro”, com o objetivo fomentar a cidadania fiscal e promover o incremento da arrecadação
mediante o estímulo à emissão de notas fiscais no comércio local.

Art. 2º. São diretrizes gerais do Programa:
I – promover a conscientização da sociedade sobre a

gestão fiscal;
II – incentivar o consumidor a exigir do fornecedor de

mercadorias, bens e serviços a emissão de nota fiscal em todas as operações realizadas no
âmbito do Município de Matelândia,

III – proporcionar o incremento da arrecadação
municipal.

Art. 3º. Para participar do Programa os interessados
devem efetuar o cadastro por meio do preenchimento formulário disponível na homepage do
Município de Matelândia, no endereço eletrônico www.matelandia.pr.gov.br, no link “Sua
Nota Vale Ouro”.

Art. 4º. Como incentivo à participação no Programa
Sua Nota Vale Ouro, fica o Executivo Municipal autorizado a instituir premiação em dinheiro,
bem como promover a distribuição de brindes para os cidadãos que apresentarem Nota
Fiscal emitida por empresas sediadas no Município de Matelândia.

§ 1º. As notas fiscais devidamente cadastradas na
forma estabelecida no artigo 3º desta Lei, serão trocadas por cupons gerados
eletronicamente que serão utilizados para o sorteio da premiação.

§ 2º. A definição dos valores das notas fiscais, para dar
direito aos cupons, será estabelecida em regulamento a ser instituído por ato do Executivo.

Art. 5º - Poderão participar do Programa, para efeito da
premiação e da distribuição de brindes, de que trata o artigo 4º deste desta Lei:

I – os consumidores que apresentarem notas fiscais de
mercadorias, bens ou serviços adquiridos em empresas e/ou estabelecimentos comerciais
sediadas no Município de Matelândia;
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II – os produtores rurais que apresentarem nota de
produtor rural, acompanhada da respectiva nota fiscal de entrada, quando o produto for
entregue a uma empresa regularmente constituída;

III – estabelecimentos comerciais sediados no município
que apresentarem nota fiscal de mercadorias adquiridas em indústrias do município;

IV – empresas sediadas ou não no município que
apresentarem nota fiscal de prestação de serviços emitidas por empresas sediadas no
Município de Matelândia.

Art. 6º. O Programa Sua Nota Vale Ouro terá validade
no período de 02/01/2016 a 31/12/2016, podendo ser prorrogado, conforme conveniência e
oportunidade da administração municipal, mediante ato próprio.

Art. 7°. As ações diretas de implementação do
Programa instituído por esta Lei são de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Fazenda e Orçamento, com o apoio das Secretarias Municipais de Indústria, Comércio e
Desenvolvimento Econômico e de Educação e Cultura, além de uma Comissão composta
por 01 (um) representante indicado pelos seguintes órgãos:

I – Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento;
II – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
III – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e

Desenvolvimento Urbano;
IV – Poder Legislativo;
V – Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

– ACIMA.

§ 1º. A Presidência da Comissão caberá ao
Representante da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento.

§ 2º. É vedada a participação dos membros da
comissão prevista no caput deste artigo, no que se refere à premiação e à distribuição de
brindes, previstas no artigo 4º desta Lei.

Art. 8º. Os valores da premiação e demais normas do
Programa, não previstas nesta Lei serão regulamentadas por meio de Decreto.

Art. 9º. O Montante de recurso previsto para esta ação
é de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem gastos com a premiação e a distribuição de
brindes.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução da
presente lei correrão à conta de dotação orçamentária do orçamento vigente, podendo o
Executivo Municipal efetuar abertura de crédito, se necessário.
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Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA,
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2015.

RINEU MENONCIN
Prefeito



DECRETO N° 1.451/2017 
 
 

REGULAMENTA O PROGRAMA “SUA NOTA VALE OURO” 
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 3.616/2015. 

 
 
 O Prefeito Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, resolve e 
 

D E C R E T A : 
 

 Art. 1º Fica regulamentado para o exercício de 2018 o Programa 
“Sua Nota Vale Ouro”, instituído pela Lei nº 3.616/2015, que tem por objetivo, fomentar a 
cidadania fiscal e promover o incremento da arrecadação mediante o estímulo à emissão de 
notas fiscais correspondentes às atividades industriais, comerciais, agropecuárias e de 
prestação de serviços de empresas sediadas no Município de Matelândia. 

 
CAPÍTULO I 

DASDISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 Art. 2º Como forma de incentivo para a adesão ao Programa e 
para o incremento da arrecadação municipal, o Município promoverá o sorteio de prêmios em 
dinheiro aos cidadãos que solicitarem a Nota Fiscal, por meio da participação na Categoria 
Geral. 
 
 Art. 3º Serão contemplados, ainda, os “Alunos Nota Ouro” das 7 
(sete) escolas da rede municipal de ensino que apresentarem suas notas fiscais na Unidade 
Escolar onde estiverem matriculados. 
 

CAPITULO II 
DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 
 Art. 4º Para participar do Programa, os interessados devem 
efetuar o cadastro por meio do preenchimento do formulário disponível na homepage do 
Município de Matelândia, no endereço eletrônico www.matelandia.pr.gov.br, no link “Sua Nota 
Vale Ouro”. 
 
 § 1º As notas/cupons fiscais devidamente cadastradas na forma 
estabelecida no caput deste artigo, serão trocadas por cupons gerados eletronicamente que 
serão utilizados para o sorteio da premiação. 
 
 § 2º Não serão válidas notas ou comprovantes fiscais de 
devolução, transferência ou consignação de mercadorias. 
 
 § 3º O cadastro das notas/cupons fiscais poderá ser realizado até 
às 23h59min do dia que antecede a realização do sorteio. 
 
 § 4º Todas as notas fiscais cadastradas no site deverão ser 
guardadas e apresentadas para a Comissão, no caso do consumidor ser contemplado. 
 Art. 5º Será considerada válida a nota fiscal de compra de 
mercadorias e/ou nota fiscal de prestação de serviços no valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), contendo o CNPJ da empresa emitente, CPF do consumidor, número, data e valor da 
nota/cupom fiscal. 
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 § 1º A cada R$ 50,00 (cinquenta reais) em consumo de produtos 
ou serviços dará direito a 01 (um) cupom. 
 
 § 2° Será estabelecido o limite de 20 (vinte) cupons por nota fiscal, 
independente do valor da mesma. 
 
 § 3º O sorteio será realizado por meio do sistema eletrônico criado 
especialmente para o Programa Sua Nota Vale Ouro. 
 
 Art. 6º Para concorrer ao Sorteio dos prêmios na Categoria “Aluno 
Nota Ouro”, o estudante deve procurar a Secretaria da Escola na qual estiver matriculado, para 
cadastrar as suas notas/cupons fiscais. 
 
 Parágrafo Único. A Escola fará o cadastro das notas/cupons 
fiscais de cada aluno em sistema próprio contendo as seguintes informações: nome do aluno, 
telefone de contato, CPF do consumidor, CNPJ da empresa emitente, o número, valor e a data 
da nota/cupom fiscal. 
     

CAPÍTULO III 
DA PREMIAÇÃO 

 
  Art. 7º Serão realizados 02 (dois) sorteios no exercício de 2018 
conforme datas e prêmios estabelecidos nos incisos I e II, deste Artigo: 
 
 I – Categoria Geral:  

Data do Sorteio Premiação 

31/07/2018 1º Prêmio: R$ 3.000,00 

 2º Prêmio: R$ 2.000,00 

 3º Premio: R$ 1.000,00 

 4º Prêmio: R$    500,00 

  

14/12/2018 1º Prêmio: R$ 3.000,00 

 2º Prêmio: R$ 2.000,00 

 3º Premio: R$ 1.000,00 

 4º Prêmio: R$    500,00 

 
 II – Categoria Aluno Nota Ouro de cada uma das 7 (sete) Escolas 
Municipais:  

Data do Sorteio Premiação 

31/07/2018 1º Prêmio  R$ 300,00 

 2º Prêmio: R$ 200,00 

 3º Prêmio: R$ 100,00 

 4º Prêmio: R$   50,00 

  

14/12/2018 1º Prêmio  R$ 300,00 

 2º Prêmio: R$ 200,00 

 3º Prêmio: R$ 100,00 

 4º Prêmio: R$   50,00 

 
 § 1º O 4º prêmio é exclusivo para os contribuintes/alunos que 
cadastrarem notas fiscais de prestação de serviços. 
 



 § 2º Serão consideradas válidas para cada etapa do sorteio as 
notas fiscais emitidas até o dia que antecede o sorteio. 
 
 § 3º Cada participante terá direito somente a um prêmio em cada 
etapa, independentemente de ter sido sorteado mais de uma vez. 
 
 § 4º A mesma Nota Fiscal poderá ser utilizada nas duas 
Categorias do Programa – Categoria Geral e Categoria Aluno Nota Ouro. 
 
 Art. 8º  A divulgação oficial do resultado do sorteio fica 
condicionada à prévia conferência, pela Comissão, das notas fiscais e da documentação pessoal 
dos consumidores contemplados. 
 
 § 1º Caso o consumidor não apresente a documentação descrita 
no caput deste artigo, o mesmo será desclassificado e realizado novo sorteio. 
 
 § 2º O nome dos contemplados será divulgado no endereço 
eletrônico www.mateandia.pr.gov.br e na Rádio Matelândia, após a homologação do resultado, 
no prazo de três dias contados da data do sorteio. 
 
 § 3º Fica autorizado, ao Município de Matelândia, em caráter 
definitivo e gratuito, o uso da imagem e voz dos vencedores dos sorteios, constante em fotos e 
filmagens decorrentes da participação no Programa, com o fim de divulgação em meios de 
comunicação, por tempo indeterminado, mediante assinatura do Termo anexo a este Decreto. 
 
 Art. 9º Para o recebimento do valor correspondente ao prêmio, o 
sorteado deve fazer o seu cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, 
mediante a apresentação dos documentos de Identidade, CPF, comprovante de endereço e 
número de conta bancária para depósito. 
 
 § 1º No caso de menor o cadastro deverá ser feito no nome do 
pai, mãe ou responsável legal. 
 
 § 2º O prazo para realização do cadastro e apresentação das 
notas/cupons fiscais e da documentação pessoal pelos consumidores contemplados é de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da realização do sorteio. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA 

 
 Art. 10  Fica nomeada a Comissão Especial para a 
implementação das ações diretas do Programa Sua Nota Vale Ouro, nos termos do artigo 7º da 
Lei nº 3.616/2015, que será composta dos seguintes membros: 
 
 
I – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento 
     ANDRÉA REGINA DE SOUZA REGINATO 
      
II – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
      ALLAN JHON LORINI 
       
III – Representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Desenvolvimento 
Econômico 
      FELIPE COUTO DOS SANTOS 
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IV – Representante do Poder Legislativo 
      NEI JOSÉ GASPARIN 
 
V – Representante da Associação Comercial e Empresarial de Matelândia – ACIMA 
      CARLA FRANK LORENTZ 
 
 § 1º O Presidente da Comissão será eleito dentre os seus 
membros, devendo constar da ata da primeira reunião desta. 
 
 § 2º Na hipótese de substituição de algum membro, bastará o 
registro em ata. 
 
 § 3º Fica vedada a participação dos membros da Comissão 
nomeada no caput deste artigo, no que se refere à premiação. 
   

CAPITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 11 Caberá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, elaborar campanhas enfocando 
temas sobre a educação fiscal e os benefícios que poderão ser revertidos para a população, por 
meio da arrecadação dos impostos, bem como promover a mobilização de professores, alunos, 
estabelecimentos comerciais e sociedade quanto à adesão ao Programa.  
 
 Parágrafo único.  A comissão deverá aprovar o material 
publicitário de divulgação do Programa, bem como o material sobre a educação fiscal. 
 
 Art. 12 Os consumidores que não possuem acesso à internet 
podem utilizar os equipamentos disponíveis na Biblioteca Pública Castro Alves, na sede do 
Município e Biblioteca Pública Indústria do Saber, no Distrito de Agrocafeeira. 
 
 Art. 13 As despesas decorrentes da execução do Programa 
correrão à conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente. 
 
 Art. 14 O valor estabelecido para a premiação poderá ser 
aumentado ou modificado no caso do incremento da arrecadação superar o previsto, observada 
a existência de dotação orçamentária. 
  
 Art. 15 Ficam revogados os Decretos nº 1.070 de 6 de abril de 
2017 e 1.255 de 4 de agosto de 2017. 
 
 Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA, 
Aos treze dias do mês de dezembro de 2017. 

 
 
 

RINEU MENONCIN 
Prefeito  

 
 



 
 

DECRETO Nº 1.451/2017  
 

ANEXO ÚNICO 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

 

Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da 

minha imagem e voz, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens 

decorrentes da minha no Programa “Sua Nota Vale Ouro” do Município de Matelândia, nos 

termos do § 3º do artigo 8º, do Decreto nº 1.451/2017. 

 

As imagens e a voz poderão ser exibidas em documentos, material publicitário e  nos meios 

de comunicação, a critério do Município de Matelândia, desde que não haja 

desvirtuamento da sua finalidade. 

 

Por ser esta a expressão de minha vontade, nada terei a reclamar a título de direitos 

conexos à minha imagem e voz ou qualquer outro. 

 

Matelândia,_____ de ________________ de 201__. 

 

 
______________________________________ 
Nome  

 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
No caso de menor: 
 

______________________________________ 
Nome do responsável 

 

______________________________________ 
Assinatura do responsável 
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   DECRETO Nº 1.775/2018 

 

 
Altera o Decreto nº 1.451 de 13 de dezembro de 2017, que 
regulamenta o Programa “Sua Nota Vale Ouro”, instituído 
pela Lei nº 3.616/2015. 

 
 
 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve e 
  

 D E C R E T A : 

 
 

 Art. 1º. O Decreto nº 1.451 de 13 de dezembro de 2017, que 
regulamenta o Programa “Sua Nota Vale Ouro”, instituído pela Lei nº 3.616/2015, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

 

    “Art.1º ........................ 

 
 Parágrafo Único. Entende-se por empresa sediada no Municí-
pio de Matelândia, a empresa cujo endereço do domicilio fiscal/tributário, constante do Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, seja do Município de Matelândia, nos termos 
do inciso II do art. 127 da Lei Federal nº 5.172/1966. 
 
 .....................................” 
  

  
 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA, 
Aos treze dias do mês de setembro de 2018. 

 
 
 

 
RINEU MENONCIN 

Prefeito  



DECRETO N° 2.020/2019

REGULAMENTA  O  PROGRAMA  “SUA  NOTA  VALE  OURO”
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 3.616/2015.

O Prefeito Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições, resolve e

D E C R E T A :

Art. 1º Fica regulamentado para o exercício de 2019 o Programa
“Sua  Nota  Vale  Ouro”,  instituído  pela  Lei  nº  3.616/2015,  que  tem por  objetivo,  fomentar  a
cidadania fiscal e promover o incremento da arrecadação mediante o estímulo à emissão de
notas  fiscais  correspondentes  às  atividades  industriais,  comerciais,  agropecuárias  e  de
prestação de serviços de empresas sediadas no Município de Matelândia.

CAPÍTULO I
DASDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Como forma de incentivo para a adesão ao Programa e
para o incremento da arrecadação municipal, o Município promoverá o sorteio de prêmios em
dinheiro  aos cidadãos que solicitarem a Nota Fiscal,  por  meio da participação na Categoria
Geral.

CAPITULO II
DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Art.  3º Para  participar  do  Programa,  os  interessados  devem
efetuar  o  cadastro  por  meio  do  preenchimento  do  formulário  disponível  na  homepage do
Município de Matelândia, no endereço eletrônico  www.matelandia.pr.gov.br, no link “Sua Nota
Vale Ouro”.

§ 1º As notas/cupons fiscais devidamente cadastradas na forma
estabelecida no  caput deste artigo,  serão trocadas por cupons gerados eletronicamente que
serão utilizados para o sorteio da premiação.

§  2º Não  serão  válidas  notas  ou  comprovantes  fiscais  de
devolução, transferência ou consignação de mercadorias.

§ 3º O cadastro das notas/cupons fiscais poderá ser realizado até
às 23h59min do dia que antecede a realização do sorteio.

§  4º Todas  as  notas  fiscais  cadastradas  no  site  deverão  ser
guardadas e apresentadas para a Comissão, no caso do consumidor ser contemplado.

Art.  4º Será  considerada  válida  a  nota  fiscal  de  compra  de
mercadorias e/ou nota fiscal de prestação de serviços no valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta
reais),  contendo o CNPJ da empresa emitente sediada no Município de Matelândia,  CPF do
consumidor, número, data e valor da nota/cupom fiscal.
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§ 1º A Cada R$ 50,00 (cinquenta reais) de consumo em produtos
ou serviços será gerado eletronicamente, 01 (um) cupom.

§ 2° Fica estabelecido o limite de 20 (vinte) cupons por nota fiscal,
independente do valor da mesma.

§ 3º O sorteio será realizado por meio do sistema eletrônico criado
especialmente para o Programa Sua Nota Vale Ouro,  sendo sorteado um cupom para cada
prêmio,  através  do  número  gerado  eletronicamente,  que será  de  conhecimento  somente  do
consumidor cujo cupom foi sorteado.

CAPÍTULO III
DA PREMIAÇÃO

 Art. 5º Serão realizados 02 (dois) sorteios no exercício de 2019
conforme datas e premiação abaixo estabelecidas:

 
Data do Sorteio Premiação
31/07/2019 1º Prêmio: R$ 3.000,00

2º Prêmio: R$ 2.000,00
3º Premio: R$ 1.000,00
4º Prêmio: R$ 1.000,00
5º Prêmio: R$    500,00
6º Prêmio: R$    500,00
7º Prêmio: R$    500,00
8º Prêmio: R$    500,00

13/12/2019 1º Prêmio: R$ 3.000,00
2º Prêmio: R$ 2.000,00
3º Premio: R$ 1.000,00
4º Prêmio: R$ 1.000,00
5º Prêmio: R$    500,00
6º Prêmio: R$    500,00
7º Prêmio: R$    500,00
8º Prêmio: R$    500,00

§ 1º O 4º prêmio é exclusivo para o contribuinte que cadastrar
notas fiscais de prestação de serviços.

§ 2º Serão consideradas válidas para cada etapa do sorteio as
notas fiscais emitidas até o dia que antecede o sorteio.

§ 3º Cada participante terá direito somente a um prêmio em cada
etapa, independentemente de ter sido sorteado mais de uma vez.

Art.  6º.  A  divulgação  oficial  do  nome  dos  consumidores
contemplados somente será realizada mediante a prévia conferência, pela Comissão, das notas
fiscais e da documentação pessoal apresentada pelos mesmos.

§ 1º A não apresentação das notas fiscais  e da documentação
descrita no caput deste artigo, acarretará na desclassificação do consumidor contemplado, e na
realização de novo sorteio.



§  2º O  nome  dos  contemplados  será  divulgado  no  endereço
eletrônico  www.mateandia.pr.gov.br e na Rádio Matelândia, no prazo de três dias contados da
data do sorteio.

§  3º Fica  autorizado,  ao  Município  de  Matelândia,  em  caráter
definitivo e gratuito, o uso da imagem e voz dos vencedores dos sorteios, constante em fotos e
filmagens decorrentes  da participação no Programa,  com o fim de divulgação em meios  de
comunicação, por tempo indeterminado, mediante assinatura do Termo anexo a este Decreto.

Art. 7º Para o recebimento do valor correspondente ao prêmio, o
sorteado deve fazer  o  seu cadastro  junto  à Secretaria  Municipal  de  Fazenda  e Orçamento,
mediante  a  apresentação  dos  documentos  de  Identidade,  CPF,  comprovante  de  endereço,
número de conta bancária para depósito e as notas fiscais cadastradas. 

§  1º. No  caso  de  notas  fiscais  cadastradas  com  o  CPF  de
consumidor menor de idade, o cadastro, para recebimento do valor correspondente à premiação,
deverá ser feito no nome do pai, mãe ou responsável legal.

§ 2º.  As informações  inseridas  no cadastro,  bem como a sua
atualização, quando necessária, são de inteira responsabilidade de cada consumidor.

Art. 8º. O prazo para realização do cadastro e apresentação das
notas/cupons fiscais e da documentação pessoal,  pelos consumidores contemplados,  é de 5
(cinco) dias úteis, contados da data da realização do sorteio.

Parágrafo único. O não atendimento do prazo e das exigências
estabelecidas no caput deste artigo acarretará na desclassificação do consumidor sorteado.

CAPÍTULO IV
DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA

Art. 9º Fica nomeada a Comissão Especial para a implementação
das  ações  diretas  do  Programa  Sua  Nota  Vale  Ouro,  nos  termos  do  artigo  7º  da  Lei  nº
3.616/2015, que será composta dos seguintes membros:

I – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento
     ANDRÉA REGINA DE SOUZA REGINATO
     
II – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
      ALLAN JHON LORINI
      
III  –  Representante  da  Secretaria  Municipal  de  Indústria,  Comércio  e  Desenvolvimento
Econômico
      ALDORI JOSÉ REGINATO
      
IV – Representante do Poder Legislativo
      NEI JOSÉ GASPARIN

V – Representante da Associação Comercial e Empresarial de Matelândia – ACIMA
      GABRIELI COLLEONI LAZAROTTO
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§  1º O  Presidente  da  Comissão  será  eleito  dentre  os  seus
membros, devendo constar da ata da primeira reunião desta.

§ 2º Na hipótese de substituição  de algum membro,  bastará  o
registro em ata.

§  3º Fica  vedada  a  participação  dos  membros  da  Comissão
nomeada no caput deste artigo, no que se refere à premiação.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 Caberá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em
conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, elaborar campanhas enfocando
temas sobre a educação fiscal e os benefícios que poderão ser revertidos para a população, por
meio da arrecadação dos impostos, bem como promover a mobilização de professores, alunos,
estabelecimentos comerciais e sociedade quanto à adesão ao Programa. 

Parágrafo  único.  A  comissão  deverá  aprovar  o  material
publicitário de divulgação do Programa, bem como o material sobre a educação fiscal.

Art.  11 Os  consumidores  que  não  possuem acesso  à  internet
podem utilizar  os  equipamentos  disponíveis  na  Biblioteca  Pública  Castro Alves,  na sede do
Município e na Biblioteca Pública Indústria do Saber, no Distrito de Agrocafeeira.

Art.  12 As  despesas  decorrentes  da  execução  do  Programa
correrão à conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente.

Art.  13 O  valor  estabelecido  para  a  premiação  poderá  ser
aumentado ou modificado no caso do incremento da arrecadação superar o previsto, observada
a existência de dotação orçamentária.

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação,
retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATELÂNDIA,
Aos doze dias do mês de março de 2019.

RINEU MENONCIN
Prefeito 



DECRETO Nº 2.020/2019

ANEXO ÚNICO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

Neste ato, e para todos os fins em direito admitidos, autorizo expressamente a utilização da

minha  imagem  e  voz,  em  caráter  definitivo  e  gratuito,  constante  em  fotos  e  filmagens

decorrentes da minha participação no Programa “Sua Nota Vale Ouro”  do Município de

Matelândia, nos termos do § 3º do artigo 6º, do Decreto nº 2.020/2019.

As imagens e a voz poderão ser exibidas em documentos, material publicitário e  nos meios

de  comunicação,  a  critério  do  Município  de  Matelândia,  desde  que  não  haja

desvirtuamento da sua finalidade.

Por  ser  esta  a  expressão  de  minha  vontade,  nada  terei  a  reclamar  a  título  de  direitos

conexos à minha imagem e voz ou qualquer outro.

Matelândia,_____ de ________________ de 201__.

______________________________________
Nome 

______________________________________
Assinatura

No caso de menor:

______________________________________
Nome do responsável

______________________________________
Assinatura do responsável
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