
 

DECRETO EXECUTIVO Nº 020/2017. 

 

REGULAMENTA O PROGRAMA “APOSENTADO LEGAL”, NOS TERMOS 

AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.026 DE 16 DE MAIO DE 2016, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Valoir Chapuis,  Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal vigente 
DECRETA: 

 
               Art. 1° - Instituem nos termos da autorização legislativa a que se refere a  Lei 
Municipal nº 2.026 de 16 de maio de 2016, o PROGRAMA “APOSENTADO LEGAL”, para o ano 
de 2017, com a finalidade de Incentivar o uso dos serviços bancários locais, visando aumentar a 
participação do município na arrecadação dos impostos municipais e estimular a aquisição de 
produtos e serviços no âmbito do município, aumentando sua participação na parcela do ICMS. 
 

Parágrafo único - A Coordenação-Geral do Programa de que versa este Decreto 

será de incumbência das Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Turismo, Desporto, Lazer 

e Assistência Social e Secretaria da Administração, Planejamento, Indústria, Comércio  e 

Habitação de Coqueiros do Sul - RS. 

 

Art. 2° - Fica aprovado, nos termos do Anexo I deste Decreto, o Regulamento do 

PROGRAMA “APOSENTADO LEGAL”, que disciplina os procedimentos administrativos, a 

premiação, documentos válidos para troca e os demais critérios a serem observados em sua 

execução. 

 

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito, Coqueiros do Sul/RS, em 28 de abril de 2017. 

 

 

Valoir Chapuis 

Prefeito Municipal 

Registre-se, publique-se, 

 

Norton Eduardo Baum 
Sec. Adm. Planej. Ind. Com. e Habitação 
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REGULAMENTO DO PROJETO: APOSENTADO LEGAL 
  
I – DO OBJETIVO: 
 
Incentivar o uso dos serviços bancários locais, visando aumentar a participação do município na 
arrecadação dos impostos municipais e estimular a aquisição de produtos e serviços no âmbito do 
município, aumentando sua participação na parcela do ICMS. 
 
II – DA COORDENAÇÃO 

Art. 1º Caberá As Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Turismo, Desporto, Lazer e 
Assistência Social e Secretaria da Administração, Planejamento, Indústria, Comércio e Habitação 
a coordenação e organização do “PROJETO APOSENTADO LEGAL” do município de Coqueiros 
do Sul/2017. 
 
III – DA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 2º A participação dos aposentados dar-se-á pelo recebimento de seu benefício nas agências 
bancárias do Município de Coqueiros do Sul. 
 
IV – DAS RESPONSABILIDADES 
 
Art. 3º Cada Agência Bancária deverá fornecer mensalmente ao Setor de Arrecadação e 
Fiscalização a lista dos aposentados, com suas contas e transferência de outras agências para as 
agências do município. 
 
Art. 4º A Municipalidade fara a entrega das cautelas, os sorteios e a entrega dos prêmios. 
 
IV – DAS CAUTELAS 
 
Art. 5º Será entregue uma cautela a cada mês aos aposentados, cujo os nomes estarão na lista 
repassadas pelas agências bancárias do Município de Coqueiros do Sul. 
 
§1º -  Os aposentados que recebem nas Agências Bancárias do Município de Coqueiros do Sul 
terão seus nomes mencionados nas listas que as Agências Bancárias fornecerão a Prefeitura.  
 
§2º - O aposentado deverá comparecer junto ao Setor de Arrecadação e Fiscalização 
mensalmente para receber a cautela referente ao mês ou poderá trocar posteriormente até o final 
da campanha, antes das datas dos sorteios, sendo anotada na lista fornecida pelo banco, a 
entrega da cautela. 
 
§3º - O aposentado que fizer transferência de recebimento de agências de outros municípios para 
Agências Bancárias de Coqueiros do Sul, terá o bônus de 5 (cinco) cautelas no mês da 
transferência, após passa a trocar mensalmente em conformidade com o caput deste artigo. 



 
V – DO CRONOGRAMA E DA DIVULGAÇÃO 
 
Art. 6º O Projeto “Aposentado Legal” 2017 obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
- Apresentação do programa aos Responsáveis pelas Agências Bancárias do Município de 
Coqueiros do Sul, convocando-os a participar e apoiar o mesmo; 
- Divulgação por parte do município e dos bancos nos meios de comunicação (rádio, jornal, cartaz, 
folders, site da prefeitura); 
- Reunião de apresentação do Programa ao grupo de Terceira Idade e Grupo Municipal da Saúde; 
- Organização e início da entrega das cautelas; 
- Sorteio e entrega dos Prêmios. 
 
VI – DO SORTEIO 
 
Art. 7º - O Sorteio para o ano de 2017 será realizado no mês de dezembro, em data a ser fixada e 
divulgada pela administração municipal. 

Parágrafo Único: O sorteio dos prêmios será realizado por servidores do 
Departamento de Arrecadação e Fiscalização através da modalidade de BINGO, em ato público. 

 
VI – DOS PRÊMIOS 
 
Art. 8º - Pela participação no PROGRAMA APOSENTADO LEGAL, os possuidores das cautelas, 

concorrerão aos seguintes prêmios: 

  

                  I – 1 (um) Kit Praia 

 II – 1 (um)Kit de Churrasco 

       III – 1 (um) Kit Praia 

 IV – 1 (um)Kit  de Churrasco 

 V – 1 (um) Vale Compras de R$ 100,00 (cem reais) 

 

Art. 9º - Os prêmios serão entregues aos vencedores, pela municipalidade, em data a ser fixada e 
comunicada diretamente aos mesmos. 
 
 

Valoir Chapuis 
Prefeito Municipal 


