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Ofício nº 128/2023 Jussara-GO, 07 de março de 2023. 

 
 
 

Exmo. Senhor 

Adenilson José e Silva 

Presidente da Câmara de Vereadores de Jussara-GO 

 
 
 
 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 
 

A par de cumprimenta-lo, a Prefeita do Município de 

Jussara, Sra. Maria Idali da Silva Bontempo, encaminha a V. Exa., Projeto 

de Lei que “Cria o programa anual denominado ‘IPTU Premiado’ no âmbito  

municipal e da outras providências”, para apreciação e votação em regime de 

urgência especial nos termos do art. 125, do Regimento Interno desta 

Casa de Leis. 

Em que pede e espera Deferimento. 

Atenciosamente, 

MARIA IDALI DA SILVA Assinado de forma digital por 

MARIA IDALI DA SILVA 
BONTEMPO:64170659104 

104 Dados: 2023.03.07 10:42:00 -03'00' 

MARIA IDALI DA SILVA BONTEMPO 

Prefeita Municipal 
Assinatura Digital nos termos da Lei 14.063/20 

BONTEMPO:64170659 
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PROJETO DE LEI n.º 133/2023 - GP Jussara – GO, 07 DE MARÇO DE 2023. 

 
 
 
 

“Cria o programa anual denominado ‘IPTU 
Premiado’ no âmbito municipal e da outras 
providências.” 

 

 
A Câmara Municipal de Jussara– GO, por seus legítimos representantes legais 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
Art. 1º- Fica instituído o Programa “IPTU Premiado” que será realizado uma 

vez a cada ano calendário e que tem por objetivo incrementar a arrecadação de  

tributos municipais, mediante a distribuição, via sorteio, de prêmio junto aos  

contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano. 

 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Art. 2º - Para concorrer aos os sorteios, e concorrer aos prêmios, o 

contribuinte deverá estar atualizado nos dados cadastrais, pessoa física ou 

jurídica, e realizar o pagamento dos tributos tratados no artigo 1º até o prazo de 

vencimento. 

§1º Para os efeitos desta Lei, será considerado contribuinte aquele que, na 

data da realização do sorteio, se encontrar inscrito no cadastro imobiliário 

municipal como responsável pelo pagamento dos tributos relativos ao imóvel e  

estiver atualizado seus dados cadastrais no Município. 

§2º Na hipótese de o imóvel possuir mais de um contribuinte pessoa física 

responsável pelo pagamento dos tributos relativos ao imóvel, para os efeitos 

desta Lei, estará habilitado a participar do sorteio, e concorrer aos prêmios, 

aquele que possuir data de nascimento mais antiga. 



Estado de Goiás 
MUNICíPIO DE JUSSARA 

Gabinete da Prefeita 

Avenida José Bonifácio, n.º 726. Jussara-Goiás. CNPJ/MF n. 02.922.128/0001-38 www.jussara.go.gov.br CEP: 76.270-000 

 

 

 

§3º Na hipótese de o imóvel pertencente a pessoa jurídica, para os efeitos 

desta Lei, estará habilitado a participar do sorteio, e concorrer aos prêmios, 

aquele indicado na Ficha de Atualização cadastral. 

§4º O contribuinte que detiver apenas a posse do imóvel estará habilitado 

a participar do sorteio, e concorrer aos prêmios, mediante comprovação da 

posse, mansa e pacífica do imóvel. 

§5º A comprovação da posse tratada no parágrafo anterior poderá ser 

realizada junto à Finanças Municipal, até 10 (dez) dias antes da realização do 

sorteio, mediante apresentação um dos seguintes documentos: 

a) contrato de promessa de compra e venda ou outro instrumento legal de 

outorga de posse, ou; 

b) sem prejuízo no disposto no §2º deste artigo, comprovação da condição 

de herdeiro, estando o imóvel incluído no rol de bens a partilhar, ou; 

c) decisão judicial ou administrativa de outorga da posse, mesmo em caráter 

precário. 

Art. 3º - Somente poderá participar do desconto, sorteio, e concorrer aos 

prêmios, o imóvel: 

I – não incluído na condição de isento: 

a) do IPTU, 

b) da Taxa de Coleta de Lixo, e 

Parágrafo único. Não poderão participar do sorteio de que trata esta Lei os 

agentes políticos e servidores municipais nomeados para exercício de cargos em 

comissão e função de confiança, além dos servidores da Secretaria Municipal de 

Finanças que participem diretamente do Programa IPTU Premiado. 

DOS PRÊMIOS 

Art. 4º - O contribuinte habilitado ao sorteio de que trata esta Lei, 

concorrerá aos seguintes prêmios: 
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I - 1º prêmio: Um automóvel zero quilometro de 1.000 cilindradas; 

II - 2º prêmio: Uma motocicleta zero quilometro de 160 cilindradas; 

III - 3º prêmio: Uma motocicleta zero quilometro de 125 cilindradas; 

IV - 4º prêmio: Uma Scooter Elétrico 3000W – 20ah; 

V- 5º prêmio: Um televisor LED 50 polegadas; 

VI – 6º prêmio: Um televisor LED 32 polegadas; 

VII – 7º prêmio: Uma Bicicleta com Aro 29, Freios a Disco e 21 Velocidades; 

VIII – 8º prêmio: Um Forno Microondas; 

IX – 9º prêmio: Um Forno Elétrico; 

X – 10º prêmio: Fritadeira elétrica Airfry. 
 
 

DO SORTEIO 

Art. 5º - Serão contemplados os contribuintes cujos números constantes da 

Relação Geral de Números Válidos, coincidirem, para cada prêmio, com os 

números do 1º ao 10º prêmio serão divulgados pela Loteria Federal, conforme 

designado por ato do chefe do executivo. 

§1º Caso os números divulgados pela Loteria Federal para os prêmios do 1º 

ao 5º não coincidam com nenhum número constante da Relação Geral de 

Números Válidos, será considerado, para cada prêmio o número imediatamente 

superior ao sorteado. 

§2º O critério tratado no parágrafo anterior será repetido quantas vezes 

forem necessárias, até que se encontre uma coincidência entre um número 

sorteado e um número constante da Relação Geral de Números Válidos. 

§3º Na hipótese do critério tratado nos parágrafos anteriores atinja 99.999, 

sem que se encontre uma coincidência entre um número sorteado e um número 

constante da Relação Geral de Números Válidos, o critério tratado no parágrafo 

anterior será reiniciado com 00.001. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º - Será nomeada uma comissão especial para executar e fiscalizar os 

procedimentos administrativos necessários à execução do Programa IPTU 

Premiado, composta necessariamente pelos seguintes membros: 

I – Secretário Municipal de Finanças; 

II – Um vereador, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Jussara; 

III – Um servidor público da Secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 7º - O resultado do sorteio será divulgado: 

I - no sitio oficial da Prefeitura, na internet; 

II – no hall da Prefeitura; 

III – no hall da Câmara Municipal, e; 

IV – em jornal local de grande circulação. 

Art. 8º - O contribuinte contemplado terá prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias, contados da data da realização do sorteio pela Loteria Federal, 

para requerer a entrega do prêmio com o qual foi contemplado junto à Finanças 

Municipal de Jussara. 

Parágrafo único. O bem não reclamado no prazo deste artigo será revertido 

ao patrimônio público municipal de Jussara. 

Art. 9º - O prêmio será devolvido ao patrimônio público municipal caso, a 

qualquer tempo, se verifique que o contribuinte premiado: 

I - prestou informações falsas; 

II – se enquadre em qualquer hipótese prevista nesta Lei que o impediria de 

participar do sorteio. 

III - não tenha quitado o ultimo IPTU até a data de vencimento prevista pelo 

fisco municipal; 

IV - possua débitos consolidados e não pagos até 30 dias antes da data 

prevista para o sorteio. 
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Art. 10 - fica autorizada a abertura de crédito de natureza suplementar para 

a garantia da execução financeira necessária à execução da presente Lei. 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Aos 07 dias do mês de março de dois mil e vinte e três. 
 

 

 
MARIA IDALI DA SILVA 

BONTEMPO:64170659104 

Assinado de forma digital por 

MARIA IDALI DA SILVA 
BONTEMPO:64170659104 
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Prefeita Municipal 

Assinatura Digital nos termos da Lei 14.063/20 
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JUSTIFICATIVA 

Senhores membros do legislativo municipal: 

Encaminhamos à superior apreciação dos Eméritos Vereadores, 

incluso Projeto de Lei que “Cria o programa anual denominado ‘IPTU Premiado’ 

no âmbito municipal e da outras providências”. 

A presente propositura tem por finalidade premiar os 

contribuintes que pagam seus impostos dentro do respectivo exercício 

financeiro, além de incentivar que os contribuintes inadimplentes quites as  

obrigações que encontram-se em atraso. 

Estima-se que tal medida fomentará o pagamento dos débitos já 

consolidados e em aberto em um patamar de aproximado de 40% (quarenta por 

cento). 

Desta feita, apresentado o projeto de lei, lida e debatida a 

matéria pelos nobres edis, esperamos a aprovação do mesmo. 

Jussara-GO, 07 março de 2023. 
 
 

MARIA IDALI DA 

SILVA 

BONTEMPO:64170 

659104 
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