
DECRETO Nº 745/97
DATA: 22 de setembro de 1997.
SÚMULA:  Organiza e Regulamenta a premiação 
da  Campanha  Educação  Tributária  desenvolvida 
no município  de Lucas  do Rio Verde,  Estado de 
Mato Grosso.

OTAVIANO  OLAVO  PIVETTA,  Prefeito 
Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde,  Estado  de  Mato  Grosso,  no  uso  de  suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

                                        Art. 1º -  A Organização e Regulamentação da premiação 
para os participantes da Campanha Educação Tributária, que será  desenvolvida no 
município de Lucas do Rio Verde-MT., juntamente com a Secretaria da Fazenda e 
Secretaria de Educação Estadual.

                                      Art. 2º - Serão sorteados um total de 20 prêmios para  
os participantes da Campanha, sendo os seguintes prêmios:
1-   Um televisor, colorido, 14 polegadas,  com controle remoto; 
2-   Um forno microondas;
3-   Uma bicicleta masculina;
4-   Uma bicicleta feminima;
5-   Uma bicicleta masculina;
6-   Uma bicicleta feminina;
7-   Um vídeo game, DINACON, com 2 controles e um cartucho;
8-   Uma calculadora Cásio, modelo QA300;
9-   Um Itamaguchi (bichinho virtual);  
10- Um Itamaguchi (bichinho virtual);
11- Um Itamaguchi (bichinho virtual);
12- Uma calculadora Cásio, modelo QA300;
13- Um Itamaguchi (bichinho virtual);
14- Uma calcualdora Cásio, modelo QA300;
15- Um Itamaguchi (bichinho virtual);
16- Uma calculadora Cásio, modelo QA300;
17- Um Itamaguchi (bichinho virtual);
18- Um Itamaguchi (bichinho virtual);
19- Um Itamaguchi (bichinho virtual);
20- Um Itamaguchi (bichinho virtual);



                             Art.  3º  -  Estes  prêmios  serão  sorteados  entre  os 
participantes   da  Campanha  que  será  realizada  no  Ginásio  de  Esportes  da 
COOPERLUCAS, no dia 24 de setembro de l.997, com início às 08h00min.

                                         Art. 4º  - Serão distribuídos cupons, contendo um 
número com 4 (quatro) algarismos, sendo de 0000 a 3.999, que serão entregues 
aos participantes na portaria de entrada  do Ginásio de Esportes.

Art. 5º - Cada participante terá direito a  apenas 1 
(um) cupom.

Art. 6º  - Os participantes deverão permanecer no 
local para concorrerem aos prêmios

                                                 Art. 7º - Cada participante terá direito a concorrer 
em  apenas  1  (um)  sorteio,  pois  o  cupom  sorteado  será  recolhido  pelos 
organizadores.

Art. 8º - Os sorteios serão realizados obedecendo  a 
seguinte ordem: terá início  pelo sorteio do último prêmio (20º) e finalizando pelo 
primeiro  prêmio (1º), ou seja, em ordem decrescente.

Art.  9º  -  Os  prêmios  serão  entregues  no  ato  do 
sorteio, no local, ou seja no Ginásio de Esportes.

Art.  10º  -  O sistema de  sorteio  será  pelo  Globo 
Giratório, iniciado pela seqüência unidade, dezena, centena e milhar dos números 
sorteados.

                                                  Art. 11º - No sorteio das colunas unidade, dezena e  
centena, serão colocadas dentro globo as pedras de números 0 (zero) ao 9 (nove), e 
na coluna milhar serão colocadas dentro do globo as pedras de números 0 (zero) 
ao 3 (três);

                                    Art. 12 º - No caso do número comtemplado não 
constar nos cupons   das pessoas presentes no local, será feito um novo sorteio do 
mesmo prêmio;



           Art. 13º - Será formada  uma comissão com 3 
(três) pessoas para fiscalizar os sorteios, sendo que estas pessoas  serão escolhidas 
entre os participantes que estiverem presentes.

                                               Art. 14º - Os casos de dúvidas ou qualquer outros 
problemas que proventura venham a surgir, referente aos sorteios, serão resolvidos 
pela  comissão  formada  conforme  art.  13º,  sendo  que  o  problema  deverá  ser 
analisado e solucionado na mesma hora.

                                                Art. 15º -  Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

                                                   Gabinete do Prefeito, 22 de Setembro de l997.   

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ PÍCOLO
   Chefe de Gabinete     

Registre-se e Publique-se.


