
 

 

DECRETO N.º 589, DE 26 DE JUNHO DE 2017. 
 

 

Regulamenta a campanha Paguei Quero 

Nota de 2017. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 

que lhe confere o art.53 da Lei Orgânica do Município. 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1.º A Campanha “Paguei Quero Nota” é regulamentada nos termos deste 

Decreto. 

 

Art. 2.º O período de apuração da Campanha “Paguei Quero Nota” será de 1.º de 

dezembro de 2016 até 30 de novembro de 2017, sendo que o sorteio será realizado no dia 21 de 

dezembro de 2017, às 15 horas, no saguão do prédio sede da Prefeitura Municipal. 

 

Art. 3º As notas/cupons fiscais e RPAs deverão ser trocados pelo 

consumidor/pessoa física, por cartelas, até o dia 8 de dezembro de 2017. 

 

Parágrafo Único. Excluem-se desta campanha notas fiscais referentes à aquisição 

de veículos automotores. 

 

Art. 4º As Escolas e Entidades participantes, por sua vez, deverão entregar os 

lotes de documentos fiscais, recebidos dos consumidores/pessoas físicas, na Secretaria Municipal 

da Administração e Finanças, mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada mês, sendo que para o 

mês de dezembro, a entrega deverá ser feita até o dia 15 de dezembro de 2017, às 17 horas. 

 

Parágrafo único. As Escolas/Entidades deverão, obrigatoriamente, apresentar os 

documentos fiscais, em lotes de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a respectiva soma, a eles 

anexados.  

 

Art. 5º A inscrição das Escolas/Entidades na campanha “Paguei Quero Nota”, 

conforme previsto na Lei Municipal nº. 7.839, de 20 de junho de 2017, será realizada através de 

solicitação via protocolo encaminhado à Secretaria Municipal da Administração e Finanças, 

anexando os seguintes documentos: 

I – para as Escolas: Ata de eleição do Diretor; 

II – para as Entidades: Estatuto Social, devidamente registrado, comprovando que 

não possui fins lucrativos e que se encontra legalmente constituída, há no mínimo 01 (um) ano, 

CNPJ atualizado, ata de eleição do Presidente. 

 



 

 

§ 1º As Escolas/Entidades deverão encaminhar o pedido de inscrição, até 30 

(trinta) dias após a publicação da Lei Municipal. 

 

§ 2º A inscrição permitirá às Escolas/Entidades a participarem da Campanha 

“Paguei Quero Nota”, no ano de 2017. 

 

Art. 6º As cartelas a serem entregues aos consumidores/pessoas físicas, bem como 

o Certificados de Pontuação, a serem entregues às Escolas/Entidades participantes serão, 

devidamente numerados. 

 

Parágrafo Único. As cartelas deverão ser preenchidas com nome, CPF, telefone e 

endereço completo. 

 

Art. 7º As Escolas/Entidades participantes da Campanha ficarão responsáveis 

pelas cartelas que receberem e deverão devolver as que não forem trocadas, até o dia 15 de 

dezembro de 2017, às 17 horas. 

 

Parágrafo Único. As Escolas/Entidades que utilizarem, indevidamente, as cartelas 

ou não cumprirem com o disposto no “caput” deste artigo, serão excluídas da Campanha e 

responderão pelas medidas cíveis e criminais cabíveis. 

 

Art. 8º Os documentos fiscais entregues pelas Escolas/Entidades participantes da 

Campanha ficarão à disposição da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, por 30 

(trinta) dias, após o encerramento da etapa de apuração, podendo, após tal período, serem 

incinerados ou comercializados como sucata de papel. 

 

Art. 9º Para o consumidor/pessoa física concorrer com cópias reprográficas, 

somente poderão ser de primeiras vias de notas/cupons fiscais e RPAs, os quais deverão ser 

carimbados no Posto de Troca da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, mediante a 

apresentação da original e da cópia individual, para cada nota/cupons fiscais e RPAs. 

 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor a partir desta data. 

 

Santo Antonio da Patrulha, 26 de junho de 2017. 

 

 

 

                            Daiçon Maciel da Silva 

                                                                                            Prefeito Municipal 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

 

Sérgio Francisco Nunes 

Secretário da Administração e Finanças em exercício 


