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PROJETO DE LEI Nº 133-02/2014 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.319, 
de 29 de abril de 2014. 

 
Art. 1º Altera o artigo 6º da Lei Municipal n° 6.319, de 29 de abril de 2014, o 

qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “Art. 6º O Poder indenizará o empreendedor com até 25% do valor total das 

obras de pavimentação e drenagem pluvial executada. 
 
§ 1º Para receber o benefício, o empreendedor apresentará para análise do 

Setor de Engenharia da Prefeitura de Estrela o orçamento para execução dos 
referidos serviços, devendo este ter como base os valores do SINAPI (Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). 

 
§ 2º O Poder Executivo terá o prazo máximo de 03 (três) anos, para conceder o 

benefício.” 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 25 de julho de 2014. 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 25 de julho de 2014. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 133-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 133-02/2014, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.319, de 29 
de abril de 2014, que acrescentou dispositivos à Lei Municipal nº 1.621, de 28 de 
dezembro de 1979, que dispõe sobre os loteamentos e dá outras providências. 

A presente proposta visa dar maior segurança econômica 
e jurídica aos empreendedores. 

A Lei Municipal nº 6.319, de 29 de abril de 2014 em seu 
artigo 6º previa um desconto em impostos municipais. 

Art. 6º O Poder Executivo concederá, na forma de 
descontos em impostos municipais, até 25% do valor total 
das obras de pavimentação e drenagem pluvial executada. 
Parágrafo único. Para receber o benefício, o 
empreendedor apresentará para análise do Setor de 
Engenharia da Prefeitura de Estrela o orçamento para 
execução dos referidos serviços, devendo este ter como 
base os valores do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil). 
Com a alteração proposta o Governo Municipal poderá 

conceder os mesmos 25% inicialmente proposto, mas não em forma de desconto e 
sim de forma indenizatória, sendo o benefício no  valor correspondente à porcentagem 
estipulada concedido num prazo de até três anos. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


