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PROJETO DE LEI Nº 059-03/2019 
 

Revoga o parágrafo único do art. 187,  os §§§ 
1º, 2º e 3º do Art. 193 e insere o art. 193-A na 
Lei na Municipal n° 7.016/2017, que 
“disciplina o Sistema Tributário do Município, 
consolida Leis e estabelece o Código 
Tributário Municipal”. 

 

Art. 1º Revoga o parágrafo único do art. 187 da Lei Municipal n° 7.016, de 27 de 
dezembro de 2017 – Código Tributário Municipal. 

 

Art. 2º Revoga os §§§ 1º, 2º e 3º do artigo 193 da Lei Municipal n° 7.016, de 27 
de dezembro de 2017 – CTM. 

 

Art.3º Insere o artigo 193A com a seguinte redação: 

“Art.193A. O contribuinte será notificado do débito apurado bem como do seu 
lançamento com a lavratura do Auto de Infração quando constituído por Processo 
Administrativo Tributário (Ação Fiscal) e com a lavratura da Notificação de Lançamento 
nos demais casos, para pagar o débito ou apresentar impugnação no prazo legal.”NR 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 12 de julho de 2019. 
 
 

Carlos Rafael Mallmann  
Prefeito de Estrela 

 
                      Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Recursos Humanos 

 
 

 
 Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 12 de julho de 2019. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 059-03/2019 

 
Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos, para análise dessa Câmara de Vereadores, 

o Projeto de Lei nº 059-03/2019, que revoga o parágrafo único do art. 187,  os §§§ 1º, 2º 
e 3º do Art. 193 e insere o art. 193-A na Lei na Municipal n° 7.016/2017, que “disciplina 
o Sistema Tributário do Município, consolida Leis e estabelece o Código Tributário 
Municipal”. 

A presente proposta tem por escopo alterar dispositivos da 
Lei Municipal n° 7.016, de 27 de dezembro de 2017, Código Tributário Municipal, para 
clarear a redação dos artigos 187 e 193, bem como introduzir o artigo 193-A. 

Para tanto, foi realizada a supressão do parágrafo único do 
artigo 187, que cotinha comando desnecessário ao cumprimento da ordem de lavratura 
do Auto de Infração. 

Já a supressão dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 193 e a 
introdução do artigo 193-A se fez necessária para clarear e resumir a ordem atinente à 
garantia de impugnação, contida nos parágrafos citados, tanto em caso de lançamento 
efetuado via Auto de Infração quanto à possibilidade de impugnação do lançamento 
clássico, aplicado aos demais tributos lançados de ofício, por declaração ou sujeitos à 
homologação. 

Em síntese, as alterações propostas se justificam pela 
necessidade de aprimoramento do texto anterior, visando uma melhor compreensão por 
parte de quem lavra os documentos fiscais e também para o administrado que está 
sujeito aos comandos da lei local. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise desta Câmara e posterior emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Felipe Schossler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


