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Lei n.º 1014/04, de 23 de novembro de 2004 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 
 

 PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 
 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Campanha de 
Arrecadação, como meio de auxiliar a fiscalização, melhorar a arrecadação e atualizar o cadastro 
de fiscal de tributos municipais, mediante a distribuição gratuita de prêmios, através de sorteio 
entre contribuintes que mantiverem os pagamentos de seus tributos em dia.  

 
Parágrafo Único – Para fins desta Lei, considera-se como pagamento em dia 

aquele efetuado até a data do vencimento do tributo. 
 
Artigo 2º. – Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir os bens necessários 

a realização dos sorteios a que se refere o artigo 1º desta lei. 
 
Artigo 3º - A quantidade e o tipo de bens a ser adquirido, bem como a modalidade 

de sorteio e as data de realização, serão definidas anualmente por Decreto do Poder Executivo. 
 
Parágrafo Único – Os sorteios dos brindes dar-se-á em praça pública com ampla 

divulgação. 
Artigo 4º - Esta Lei será regulamentada por Decreto, no prazo de trinta (30) dias, 

contando de sua publicação.   
 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, 23 de novembro de 2004. 
 
 

Marcio Luis Cardoso 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 

Guzolândia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
 

Sônia Regina Antunes Duarte 
Resp. Exp/ da Secretaria 

 


