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PREFEITURA DE ESTRELA 
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                         Fone: 39811000 

PROJETO DE LEI Nº 038-03/2019 
 

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 
com o Estado do Rio Grande do Sul, para uso 
da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha, e dá 
outras providências. 
 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo de Estrela a firmar convênio com o Estado do 
Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual da Fazenda, para uso da Plataforma 
Nota Fiscal Gaúcha - NFG, em seus sorteios Municipais. 

 
§ 1º O Poder Executivo Municipal, definirá mediante Decreto Municipal os prêmios 

a serem sorteados, através da Plataforma de dados de pessoas cadastradas no Programa 
Estadual Nota Fiscal Gaúcha, aos consumidores que comprarem no Município. 

 
§ 2º Os sorteios serão realizados eletronicamente pela Secretaria da Fazenda do 

Estado do Rio Grande do Sul e o resultado será informado ao Município discriminando a 
premiação e seus devidos ganhadores. 

 
Art. 2º Com a assinatura do Convênio o Município se habilitará a receber a 

pontuação no Programa de Integração Tributária - PIT. 
 
Art. 3º O Executivo Municipal, a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, a 

Associação Comercial e Industrial de Estrela - ACIE e entidades beneficiadas por 
intermédio do Programa Nota Fiscal Gaúcha, poderão desenvolver ações, conjuntas ou 
separadamente, de conscientização, adesão e cadastramento, tanto de pessoas físicas 
quanto de pessoas jurídicas, no Programa Nota Fiscal Gaúcha. 

 
Art. 4º Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a regulamentar os sorteios, 

as premiações, as campanhas e demais regramentos estabelecidos pela Secretaria 
Estadual da Fazenda, bem como o cumprimento das disposições do Convênio. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições constantes da Lei Municipal nº 4.404, de 09 de 

abril de 2007. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 24 de abril de 2019. 

 
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, 24 de abril de 2019. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 038-03/2019 

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

de Lei nº 038-03/2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio 
Grande do Sul, para uso da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha, e dá outras providências 

Nota Fiscal Gaúcha é um programa que, por meio da distribuição 
de prêmios, visa incentivar os cidadãos a solicitar a inclusão do CPF na emissão do 
documento fiscal no ato de suas compras, bem como conscientizá-los sobre a importância 
social do tributo.  

Através do Programa, os cidadãos concorrem a prêmios que 
serão definidos e regulamentados por decreto. 

Dentre os benefícios ao Município está o incentivo à formalização 
e justiça fiscal na arrecadação dos recursos públicos, aumento da eficiência na administração 
tributária, aumento da confiabilidade no documento fiscal. Além disso, é uma ação preventiva 
por meio da cidadania fiscal e uma forma de enfrentamento direto a sonegação. 

Uma vez formalizado o convênio será possível a utilização da 
plataforma eletrônica de sorteios de prêmios, utilizando o sistema estadual de premiação, 
fazendo com que todos os usuários que utilizarem o comércio de Estrela, que tenham seu 
CPF cadastrado no Programa Nota Fiscal Gaúcha e o informarem na nota fiscal da aquisição, 
concorram a prêmios municipais, além daqueles já oferecidos pelo Estado por meio do 
Programa Nota Fiscal Gaúcha. 

Além da arrecadação direta proveniente da pontuação do 
Programa de Integração Tributária, espera-se também um aumento do valor adicionado fiscal 
do Município, em razão da maior emissão de cupons fiscais, o que impactará positivamente na 
arrecadação e retorno do ICMS ao Município.  

As premiações também irão fomentar o comércio local, além de 
ser um benefício ao cidadão, bem como se espera que em razão da maior exigência de 
cupons fiscais por parte dos consumidores, tenhamos um aumento da formalidade do 
comércio, gerando inclusive reflexos positivos nos demais tributos. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 

 

 
Ex.mo Senhor 
Elio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


