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                         Fone: 39811000 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 106-02/2018 
 

Altera dispositivos na Lei Municipal n° 
7.016, de 27 de dezembro de 2018, que 
disciplina o Sistema Tributário do Município, 
consolida Leis e estabelece o Código 
Tributário Municipal. 

 
Art. 1º Altera a redação do inciso X do art. 150 da Lei Municipal n° 7.016, de 27 

de dezembro de 2017, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 150 (…) 
 

X – importância equivalente a 50(cinquenta) URM no caso de NFS-e cancelada 
após o dia 10 do mês subsequente à sua emissão.” 

 

Art. 2º Altera a redação do §5° do art. 364 da Lei Municipal n° 7.016, de 27 de 
dezembro de 2017, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 364 (…) 
 

§ 5º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e é de utilização obrigatória 
para todo o contribuinte pessoa jurídica ou equiparada, sendo que sua eventual 
substituição ou cancelamento poderá ser feito até o dia 10 do mês subsequente ao  da 
sua emissão, desde que não tenha sido efetuada a apuração de valores mensal, ou 
mediante abertura de processo administrativo, a critério da Administração Tributária.” 

 

Art. 3º Altera a redação do §5° do art. 466 da Lei Municipal n° 7.016, de 27 de 
dezembro de 2017, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 466 (…) 
 

§ 5º Incidirá apenas uma taxa sobre prédios com mais de um pavimento, 
quando apenas um deles esteja sendo utilizado, desde que não tenham acessos 
independentes e que sejam do mesmo proprietário” 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 
data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 09 de novembro de 2018. 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela  
        Jônatas dos Santos 

  Secretário da Adm. e  Recursos Humanos  

 
Visto da Assessoria Jurídica 

 
________________________ 

 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 09 de novembro de 2018. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 106-02/2018 

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

Projeto de Lei nº 106-02/2018, que altera dispositivos na Lei Municipal n° 7.016, de 27 de 

dezembro de 2018, que disciplina o Sistema Tributário do Município, consolida Leis e 
estabelece o Código Tributário Municipal. 

O presente projeto de lei propõe alterações no inciso X do art. 
150 e no §5° do art. 364, que são decorrentes da necessidade de ampliação do prazo de 
72 horas, fixadas no Código Tributário Municipal, para o cancelamento das notas fiscais 
de serviços. 

Segundo apuramento realizado pela fiscalização municipal, o 
prazo está sendo considerado muito exíguo pelos contribuintes, tendo sido pleiteada a 
ampliação do prazo. Então, optou-se por permitir que o prazo seja estendido até o dia 10 
do mês subsequente a emissão das notas fiscais. 

Ainda, cabe esclarecer que o não cancelamento das notas 
fiscais de serviços dentro do prazo estabelecido gera a incidência de multa no valor de 50 
(cinquenta) URM. 

Quanto a alteração do §5° do art. 466, essa ocorrerá diante da 
necessidade de se deixar mais claro a incidência de apenas uma taxa de destinação de 
resíduos sólidos urbanos em prédios com mais de um pavimento, quando apenas um 
deles esteja sendo utilizado, que não tenham acessos independentes e que pertençam ao 
mesmo proprietário. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 
 
 

Ex.
mo

 Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


