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PROJETO DE LEI Nº 004-03/2015 
 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
4.167, de 22 de dezembro de 2005, que 
consolida a legislação tributária municipal e 
dá outras providências. 

 
Art. 1º Altera os caputs dos incisos I, II, III, IV e VI do art. 89. da Lei Municipal 

n° 4.167, de 22 de dezembro de 2005, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
 “I - multa de importância equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais), nos 
casos de: 
 II - multa de importância de R$ 200,00 (duzentos reais), nos casos de: 
 III - multa de importância de R$ 300,00 (trezentos reais), nos casos de: 
 IV - multa de importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), nos 
casos de: 
 VI - multa de importância de R$ 300,00 (trezentos reais) no caso de atraso na 
apresentação dos livros de ISS de forma eletrônica; proporcional a cada mês de 
escrituração.” 

 
Art. 2º Altera o caput do inciso I do art. 191. da Lei Municipal n° 4.167, de 22 de 

dezembro de 2005, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“I - multa de R$ 300,00, quando:” 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 07 de janeiro de 2015. 

 
 

 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 07 de janeiro de 2015. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 004-03/2015 
 

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

Projeto de Lei nº 004-03/2015, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.167, de 22 
de dezembro de 2005, que consolida a legislação tributária municipal e dá outras 
providências. 

Considerando que os valores das multas descritas no 
Código Tributário Municipal encontram-se defasados e, por isso, não atendem à 
finalidade a que se destinam; 

Considerando que as multas fixadas no art. 89 do CTM não 
são atualizadas desde 2011 e que as estabelecidas no art. 191 sofreram a última 
atualização em 2009; 

Considerando que os baixos valores não têm a capacidade 
de determinar que todos os membros da sociedade respeitem e se comportem de 
acordo com os termos da lei e em prol do bem comum; 

Considerando que, em alguns casos, o valor da multa 
aplicada representa um percentual irrisório em relação ao montante do dano causado; 

Considerando que o valor da multa por uma infração grave 
como, por exemplo, “recusa na emissão da nota fiscal” (art. 89; III, “a” do CTM) é de 
apenas R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais); 

Considerando que é função precípua do administrador 
público zelar pela saúde do erário público; 

Considerando que, desta forma, a aplicação de multa não 
está cumprindo com sua função pedagógica e reparatória, eis que não está mais 
servindo para prevenir, educar e reparar devidamente as ocorrências danosas; 

Propomos a atualização dos valores das multas constantes 
nos artigos 89 e 191 da Lei Municipal nº 4.167, de 22 de dezembro de 2005 - Código 
Tributário Municipal. 

Informamos ainda que a atualização dos valores foram 
realizados pela Secretaria da Fazenda, levando em conta índices pertinentes, tais 
como inflação no período, INPC e IGP-M, índices oficiais adotados pelo Município. 

Desta forma, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


