
DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2018 
 

 
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. 

 
VALOIR CHAPUIS, 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 3ª 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 neste 

mesmo encontro, 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 02 de abril de 2018. 

 

VALOIR CHAPUIS 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Norton Eduardo Baum 

Sec. Municipal de Adm. Plan. Ind. Com. e Habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, ficando a critério da 

escola a distribuição das tarefas. 

Todas as tarefas serão apresentadas na 3ª MOSTRA DA EDUCAÇÃO FISCAL – 

CIDADÃO CONSCIENTE; 

            A avaliação dos trabalhos será feita pelo Grupo de Educação Fiscal do Município. O 

resultado e a entrega dos prêmios serão divulgados no encontro supracitado. 

 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 relacionado ao tema Educação Fiscal; 
 
Data da apresentação: no dia do 3º encontro.  
 
TAREFA 2:  MASCOTE DA EQUIPE 
 
O mascote deverá ser criado pela equipe com material reciclado, com originalidade. Destaca-se 
que não poderá ser igual ao mascote representativo do Projeto de Educação Fiscal já existente.  
 
Data da apresentação: no dia do 3º encontro. 
 
TAREFA 3: CAMPANHA EM REDES SOCIAIS 
 



Cada escola deverá publicar nas redes sociais uma campanha de incentivo à compra no 
Comércio de Coqueiros do Sul.  
 
Data da apresentação: deverá ser publicada nas redes sociais até o dia 15 de agosto de 2018, e 
apresentada no dia do encontro.  
 
TAREFA 4: MURAL DE FOTOS 
 
Deverá ser montado um mural de fotos com, no mínimo, 6 fotos, que demonstre ações 
desenvolvidas pela escola em prol do incentivo à conscientização fiscal.  
 
Data da apresentação: no dia do 3º encontro.  
 
TAREFA 5: DEPOIMENTO 
 
Deverá ser gravado depoimento de algum cidadão Coqueirense, tratando dos benefícios que 
percebe em prol do pagamento de impostos. A gravação deve ter tempo máximo de 3 minutos.  
 
Data da apresentação: no dia do 3º encontro.  
 
TAREFA 6: DESFILE DE 7 DE SETEMBRO 
 
Cada escola deverá apresentar no mínimo um pelotão que traga como tema Educação Fiscal.  
 
Data da apresentação: no dia do desfile de 7 de setembro.    
 
TAREFA 7: CONFECÇÃO DE ROUPA TÍPICA ALEMÃ COM MATERIAL RECICLÁVEL 
 
Devem ser confeccionadas duas vestimentas por escola, sendo uma masculina e uma feminina, 
com características de roupa típica alemã e em tamanho proporcional ao tamanho M adulto.  
 
Data da apresentação: Durante as programações da Feira do Imigrante (27, 28 e 29/07).  
 
TAREFA 8: DOMINÓ DA CIDADANIA 
 
A escola deverá construir um dominó de 28 peças, com tamanho de no mínimo 8cm x 8cm.  
 
Data da apresentação: no dia do 3º encontro.  
 
TAREFA 9: PARÓDIA EM MÚSICA 
 
O texto da paródia deve estar todo relacionado ao tema Educação Fiscal.  
 
Data da apresentação: no dia do 3º encontro. 
 

 
VALOIR CHAPUIS 
 Prefeito Municipal 


