
DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2017 
 

REGULAMENTA E INSTITUI A REALIZADAÇÃO DA GINCANA DE EDUCAÇÃO 
FISCAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.976/2015 QUE AUTORIZA A 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “COQUEIROS DO SUL PEDE NOTA”, CONCEDE 
PREMIAÇÃO ESPECIAL AOS PARTICIPANTES DO PPROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
FISCAL, AUTORIZA O MUNICIPIO A ADERIR AO PROGRAMA NOTA FISCAL 
GAUCHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
LEONIR WENTZ, Vice-Prefeito Municipal no Exercício de Prefeito Municipal de Coqueiros 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal no artigo 53, inciso II, e de conformidade com a Lei Municipal nº 
1.976/2015, autoriza a implantação do programa “Coqueiros do Sul Pede Nota”, concede 
premiação especial aos participantes do programa de Educação Fiscal, autoriza o Município a 
aderir ao Programa Nota Fiscal Gaúcha e dá outras providências, e 
 
 CONSIDERANDO a necessidade do estímulo ao hábito de pedir a nota fiscal ou cupom 
fiscal nos estabelecimentos do Município, da conscientização sobre a importância da emissão de 
notas e cupons fiscais, e, o aumento da arrecadação de impostos para o Município de Coqueiros 
do Sul; 
 
 CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver atividades que estimulem e desenvolvam 
a cooperação entre os alunos das escolas do Município, com vistas a levar conhecimento sobre a 
Administração Municipal e a arrecadação de impostos no Município, baixa o seguinte DECRETO: 

 

DOS OBJETIVOS 

 Art. 1º. É instituída a Gincana Municipal do Programa Educação Fiscal. São objetivos da 

Gincana: 

 

I. Promover a integração entre alunos, professores, Grupo de Educação Fiscal, 

oportunizando a convivência entre escola e sociedade; 

II. Desenvolver o espirito de equipe, cooperação e competitividade; 

III. Estimular a criatividade, o pensar e o respeito uns aos outros; 

IV. Sensibilizar o cidadão para sua função socioeconômica do tributo; 

V. Levar conhecimentos aos cidadãos sobre administração pública; 

VI. Criar uma relação harmoniosa entre Município sociedade. 

REGRAS GERAIS: 

 Art. 2º. Cada escola do Município terá direito a participar com uma equipe, sendo esta 

composta por todos os alunos da referida escola. 



 Art. 3º. As tarefas poderão ser trabalhadas com alunos de diferentes idades, ficando a 

critério da escola a distribuição das mesmas. 

 Art. 4º. As tarefas da Gincana desenvolvidas nas escolas serão apresentadas para a 

Comissão Organizadora na 1ª MOSTRA DE EDUCAÇÃO FISCAL – CIDADÃO CONSCIENTE, 

que será realizada em data futura, a ser definida. 

 Art. 5º. A avaliação das tarefas será realizada pelo Grupo Municipal de Educação Fiscal no 

encontro mencionado no artigo 4º desde Decreto, sendo que o resultado será divulgado nesta 

mesma noite, bem como também a entrega dos prêmios. 

 Art. 6º. Somente receberá premiação a equipe que desenvolver todas as tarefas da 

Gincana. 

 Art. 7º As tarefas da Gincana Municipal de Educação Fiscal estão elencadas no Anexo I 

deste Decreto. 

 Art. 8º. Os casos omissos no presente instrumento serão resolvidos diretamente pelo 

Grupo Municipal de Educação Fiscal. 

 Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, em 16 de maio de 2017. 

 

LEONIR WENTZ 

Vice-Prefeito Municipal 

No Exercício de Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Gelson L. A. Durante 

Diretor de Planejamento 



ANEXO I 

 
DOS OBJETIVOS DA GINCANA 

1. Promover a integração entre alunos, professores, grupo de educação fiscal, oportunizando 

a conviver escola sociedade; 

2. Desenvolver o espírito de equipe, cooperação e competitividade; 

3. Estimular a criatividade, o pensar e o respeito uns aos outros; 

4. Sensibilizar o cidadão para sua função socioeconômica do tributo; 

5. Levar conhecimentos aos cidadãos sobre administração pública; 

6. Criar uma relação harmoniosa em ralação município sociedade. 

 

REGRAS GERAIS: 

            A composição da equipe será uma por escola com a representação de todos os alunos, 

num trabalho de equipe, podendo envolver toda a comunidade escolar em todas as tarefas. 

            As tarefas poderão ser trabalhadas com alunos de diferentes idades, fica a critério da 

escola distribuir as tarefas. 

Todas as tarefas serão apresentadas na 2ª MOSTRA DA EDUCAÇÃO FISCAL – 

CIDADÃO CONSCIENTE; 

            A avaliação dos trabalhos será feita pelo Grupo de Educação Fiscal, o resultado será 

divulgado neste encontro, bem como a entrega dos prêmios. 

 Para receber a premiação a escola deverá ter cumprido com todas as tarefas. 

 
TAREFAS: 

 
TAREFA 1:  CRIAR NOME PARA A EQUIPE 
 
O nome da Equipe deve ser de acordo com o tema Educação Fiscal; 
 
AVALIAÇÃO: A equipe deverá apresentar seu nome em forma de faixa ou cartaz; 
 
TAREFA 2:  CRIAR GRITO DE GUERRA 
 
O grito de Guerra deve conter uma frase relacionada ao Tema Educação Fiscal/Sociedade, 
Educação Fiscal/Escola... 



 
AVALIAÇÃO: O grito de guerra deverá ser apresentado pelas equipes no Encontro das Escolas. 
 
TAREFA 3: FAZER UM QUADRO 
 
O quadro deve conter características ligadas ao tema trabalhado. O quadro pode conter 
características como pintura a mão livre, colagem de jornais ou revistas, colagem de materiais 
reciclados, texturas de auto relevo. 
 
AVALIAÇÃO: Deverá ser apresentada em tabua de madeira, Eucatex, MDV OU MDP com um 
mínimo de tamanho de 30X30 cm. 
 
TAREFA 4: MAQUETE 
 
Deverá ser montada uma maquete com material que a escola achar mais adequado para este 
trabalho, onde mostra o ANTES e o DEPOIS da sua localidade. Salientando os benefícios que a 
população recebeu oriundos dos valores arrecadados em impostos. 
 
AVALIAÇÃO: A maquete deve ser exposta no dia do Encontro para ser avaliada. 
 
TAREFA 5: RECEITA TÍPICA DA REGIÃO 
 
O prato deve conter os valores gastos e sua respectiva nota fiscal. 
 
AVALIAÇÃO: O grupo deverá apresentar o prato a comissão julgadora, explicando os gastos do 
mesmo comprovados com a nota ou cupom fiscal. 
 
TAREFA 6: PARÓDIA EM MÚSICA 
 
O texto da paródia deve estar todo relacionado ao tema Educação Fiscal.  
 
AVALIAÇÃO: A paródia deve ser ensaiada entre todos os alunos do grupo, criar coreografia, 
confeccionar pompom e placas ilustrativas sobre a paródia para apresentar. Para a apresentação 
poderá ser usado instrumento musical, como por exemplo violão, gaita, teclado, bateria entre 
outros. 
 
TAREFA 7: CONFECÇÃO de GIBI 
O Gibi deve conter histórias em quadrinhos que enfatize o tema de Educação Fiscal.  
 
AVALIAÇÃO: A avaliação se dará através da exposição de 02 (dois) gibis a comissão julgadora. 
O Gibi deverá conter no mínimo de 8 páginas. 
 
 
 
 



TAREFA 8: CONFECÇÃO DE UM UTENSÍLIO A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO 
 
Escolher um material reciclável e deste produzir um novo produto que possa ser utilizado na 
escola. Exemplos: porta chá, cache pó, porta toalha. 
 
AVALIAÇÃO: a escola deverá trazer os produtos para exposição. 
 
TAREFA 9: FILMAGEM DE UMA AÇÃO VOLUNTÁRIA REALIZADA NA COMUNIDADE 
ESCOLAR 
 
A filmagem deve trazer uma ação voluntária realizada por alunos da escola com supervisão de um 
professor, o mesmo deve mostrar o trabalho que foi realizado 
 
AVALIAÇÃO:  A filmagem deve ser apresentada de forma gravada em cd ou pendrive, 
 
TAREFA 10: CONFECÇÃO DE SABÃO À PARTIR DE GORDURA RECICLADA 
 
O grupo devera confeccionar produtos a partir de gordura reciclada, os produtos podem ser sabão 
em barra, sabão líquido, sabonete líquido, para posteriormente ser usada na escola. 
 
AVALIAÇÃO:  o grupo devera expor amostras do (s) produto(s) confeccionado e também trazer 
fotos para comprovar o processo da fabricação. 
 

 
 

Leonir Wentz 
Vice-Prefeito Municipal 

No Exercício de Prefeito Municipal 
 


