
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 123-01/2017  
 
Institui a Unidade de Referência Municipal 
(URM). 

 
Art. 1º Fica instituída a Unidade de Referência Municipal que servirá de base de 

cálculo para todos os tributos municipais. 
 
Parágrafo único. A Unidade de Referência Municipal será identificada pela sigla 

URM. 
 
Art. 2° A Unidade de Referência Municipal, de que trata a presente Lei, é fixada 

no valor de R$ 1,00 (um real). 
 
Art. 3° O valor da Unidade de Referência Municipal terá seu valor nominal 

reajustado anualmente no mês de dezembro para vigorar a partir do mês de janeiro do 
ano seguinte com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

 
Parágrafo único. A Unidade de Referência Municipal – URM terá seu valor 

nominal reajustado anualmente através de decreto do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 4º Revogam-se todas as disposições em sentido contrário.  
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de setembro de 2017. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 
   

Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 
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Estrela, 19 de setembro de 2017. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 123-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº 

123-01/2017, que Institui a Unidade de Referência Municipal ( URM). 
A Instituição da Unidade de Referência Municipal – URM 

visa à padronização da moeda fiscal do Município de Estrela em atenção à 
modernização e reforma das atuais legislações fiscais municipais. 

A atual administração, comprometida com a reformulação 
do Código Tributário Municipal, objetiva adequar a normatização municipal aos novos 
instrumentos proporcionados pelo avanço da tecnologia de informação, aos parâmetros 
fiscais adotados por outros municípios e em atenção à segurança jurídica que deve 
nortear as relações entre Administração Tributária e contribuintes. 

A instituição da moeda fiscal do município – Unidade de 
Referência Municipal – proporcionará a atualização periódica de todos os valores que a 
adotarem como parâmetro e a consequente uniformização no trato de valores contábeis 
e fiscais de competência do Município de Estrela. 

Entre outras vantagens da adoção desta unidade fiscal, 
podemos citar as seguintes: 

a) uniformização de valores da competência municipal; 
b) reajuste anual do valor de sua referência, tendo como 

indexador o INPC; 
c) segurança jurídica nas relações entre Administração 

Tributária e contribuintes; 
d) atendimento ao interesse público em manter uma gestão 

pública moderna e atenta a padrões usualmente 
utilizados pelos demais gestores públicos na condução 
da Administração Pública. 

Diante do exposto, a instituição da Unidade de Referência 
Municipal apresenta-se como medida administrativa pautada na legalidade e no 
atendimento do interesse público, cuja finalidade é a gestão pública pautada pela 
eficiência, atualidade e qualidade no serviço público. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


