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PROJETO DE LEI Nº 062-03/2019 
 

Altera dispositivo na Lei Municipal n° 7.016, 
de 27 de dezembro de 2017, que disciplina 
o Sistema Tributário do Município, consolida 
Leis e estabelece o Código Tributário 
Municipal. 

 
Art. 1º Altera a redação do inciso IV do art. 360 da Lei Municipal n° 7.016, de 27 

de dezembro de 2017, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 360 (…) 
 

IV - no caso dos contribuintes tributáveis pelo trabalho pessoal o pagamento 
será realizado em 3 (três) parcelas, conforme calendário de pagamento a ser 
estabelecido em decreto.” 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de julho 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, 19 de julho de 2019. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 062-03/2019 

 
Senhor Presidente e 

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

Projeto de Lei nº 062-03/2019, que altera dispositivo na Lei Municipal n° 7.016, de 27 
de dezembro de 2017, que disciplina o Sistema Tributário do Município, consolida Leis 
e estabelece o Código Tributário Municipal.. 

A redação  do inciso IV do artigo. 360 da Lei Municipal n° 
7.016, de 27 de dezembro de 2017, determina que o imposto sobre serviços dos 
contribuintes sujeitas a alíquota fixa seja  realizado em cota única ou de uma só vez, 
conforme calendário de pagamento a ser estabelecido em Decreto.   

 Dessa forma, considerando que a lei veda o pagamento em 
parcelas, imperiosa a mudança na lei tributária, enquanto medida de adequação e 
consideração aos contribuintes, para possibilitar o pagamento do ISS(fixo) em três 
vezes. 

 Gize-se que o parcelamento em até três vezes não 
interferirá no âmbito orçamentário, uma vez que não se trata de redução dos valores 
praticados, mas apenas de realização da receita em três cotas. 

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

 
Atenciosamente, 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

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

ESTRELA/RS 


