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DECRETO MUNICIPAL Nº 071/2017. 

 
 
INSTITUI O “IPTU PREMIADO 2017”, ESTABELECENDO AS 
REGRAS PARA INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IMPOSTO 
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. 

 
Considerando a importância em valorizar e incentivar, 
premiando os bons contribuintes que cumprem com suas 
obrigações junto ao Fisco Municipal, 

 
 

Considerando a necessidade de regulamentar as normas para 
sorteio de prêmios e cronograma do IPTU no exercício de 
2017, consoante a Lei Municipal nº 96/2002; 
 
 
VALDINEI JOSÉ FERREIRA, Prefeito Municipal de Trairão, no 
uso de suas atribuições legais, etc... 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica instituído o "IPTU PREMIADO 2017", como forma de incentivo ao pagamento do 
Imposto Predial e Territorial Urbano, nos termos seguintes. 
 
Art. 2° O "IPTU PREMIADO 2017” tem como objetivo a distribuição dos prêmios instituídos 
no anexo único deste Decreto, aos contribuintes, mediante sorteio autorizado, conforme os 
dispositivos constantes na Lei Federal nº 5.768/71 e no Decreto Federal nº 70.951/72, e com 
fulcro na Lei Municipal n° 96/2002. 
 
Art. 3° O Poder Executivo sorteará, no dia 29 de dezembro de 2017, os prêmios para os 
contribuintes do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) que estiverem adimplentes com 
os tributos incidentes sobre seus imóveis. 

 
§ 1º A adimplência a que se refere o caput deste artigo será considerada no dia útil anterior 
a realização do sorteio e será em relação ao imóvel sorteado, conforme o número da 
inscrição do IPTU, e não ao seu proprietário ou possuidor. 
 
§ 2º Ficam excluídos dos sorteios os contribuintes imunes e isentos do Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU). 
 
§ 3° A sequência do sorteio dos prêmios será definida por Portaria da Comissão 
Organizadora. 
 
Art. 4º Os proprietários, locatários ou possuidores dos imóveis sorteados deverão 
comparecer a Diretoria de Tributos no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do 
resultado com o respectivo comprovante de pagamento da parcela única referente ao IPTU 
2017. 
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§ 1° O participante que for sorteado e não puder comparecer pessoalmente para receber o 
prêmio nomeará um representante através de procuração com firma reconhecida em 
cartório. 
 
§ 2° Para a situação em que o locatário for o responsável pelo pagamento do IPTU, 
prevalecerá este como ganhador do prêmio, caso reste comprovado que o mesmo efetivou 
o pagamento. 
 
§ 3° No caso do contemplado ser uma pessoa jurídica, deverá apresentar também à 
Diretoria de Tributos o contrato social e os aditivos, sendo o prêmio entregue ao seu 
representante legal. 
 
Art. 5º Caso o contribuinte ou seu representante legal não compareça no prazo estipulado 
pelo caput do artigo anterior, perderá o direito ao recebimento da premiação. 
 
Art. 6° Como condição para recebimento da premiação, deverá o contemplado autorizar, 
através de documento hábil, a utilização de seu nome e imagem, de forma gratuita, para 
veiculação de campanhas publicitárias, antes, durante e após a cerimônia de premiação, 
sob pena de renúncia do prêmio. 
 
Art. 7° Fica instituída uma comissão organizadora, presidida pelo primeiro, para apurar a 
realização do sorteio, acompanhar a premiação e dirimir os casos omissos que, porventura, 
vierem ocorrer, composta pelo: 

 
I – Diretor de Tributos; 
 
II – Procuradoria Geral do Município; 
 
III – Coordenadora de Controle Interno do Município. 
 
Art. 8° Cabe à Comissão Organizadora: 
 
I - zelar pelo cumprimento do disposto no presente regulamento; 
 
II - orientar os participantes e dirimir as dúvidas referentes ao concurso; 
 
III - aprovar ou impugnar, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do sorteio, as  
inscrições sorteadas; 
 
IV - homologar os sorteios e divulgar o nome dos premiados, no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data do sorteio; 
 
V - coordenar o processo de entrega dos prêmios; 
 
VI - elaborar relatório geral do Concurso "IPTU PREMIADO 2017". 
 
Art. 9° As dúvidas ou omissões que surgirem serão dirimidas pela Comissão Organizadora. 
 
 
 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Art. 10 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRÃO, ESTADO DO PARÁ, 14 de 
novembro de 2017. 
 
 
 
 
                   VALDINEI JOSÉ FERREIRA 
                            Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
 
 
ARLETE BAÚ 
Secretária Municipal de Administração 


