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PROJETO DE LEI N.º 074-03/2019 
  

Institui o programa ESTRELA LEGAL, 
autoriza a alteração dos Programas 
“ESTRELA PREMIADA” e “EDUCAÇAO 
FISCAL”, institui premiação e dá outras 

providências. 
 

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Instituir o Programa 

ESTRELA LEGAL, alterar os Programas “ESTRELA PREMIADA” e “EDUCAÇAO 
FISCAL”. 

 

Art. 2.º O Programa ESTRELA LEGAL, se subdividirá nos seguintes  
programas:   “ESTRELA PREMIADA”, “EDUCAÇÃO FISCAL” e “NOTA FISCAL 
GAÚCHA”. 

 

Art. 3.º O Programa ESTRELA LEGAL visa o estímulo aos setores produtivos 
do Município, com conseqüente aumento do índice de participação na arrecadação 
estadual e da arrecadação de receitas próprias, a orientação de crianças e 
adolescentes em idade escolar em relação ao tema da arrecadação e utilização dos 
tributos e a participação da sociedade em geral no apoio às entidades assistências, 
hospitais, Círculos de Pais e Mestres das escolas municipais e comunidades 
legalmente organizadas e sem fins lucrativos.  
 

 Art. 4.º O Programa ESTRELA LEGAL será implementado através de cursos, 
palestras, folders e campanhas desenvolvidas nas escolas do Município de Estrela, 
bem como através de campanhas desenvolvidas pelas entidades sociais, 
comunidades, CPMs, hospitais,  entidades legalmente organizadas, sem fins lucrativos 
e do âmbito municipal e, também, através de premiação a consumidores, produtores, 
usuários de serviços e contribuintes municipais.  
  

§1.º As premiações do Programa ESTRELA LEGAL, serão efetivadas pelos 
Programas: 
I. ESTRELA PREMIADA: mediante preenchimento de cautelas, sorteadas ao 

público participante que as preencheu; 
 
II. NOTA FISCAL GAÚCHA: através da pontuação obtida pelas entidades, 

conforme regulamento estabelecido. 
 
  §2.º As cautelas serão preenchidas pelo público, mediante troca junto a 
Prefeitura Municipal de Estrela ou lojas conveniadas, mediante apresentação de notas 
fiscais, cupons fiscais e documentos de arrecadação municipal provenientes de 
recolhimento de impostos, taxas e contribuições de melhoria; bem como de guias de 
recolhimento do IPVA, de veículos emplacados em Estrela, assim como talão de 
produtor rural. 
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 §3.º Os prêmios a serem distribuídos serão adquiridos pela Prefeitura Municipal 
ou CACIS, podendo buscar parceria junto ao comércio local.  
 
 §4.º Somente serão adjudicados os bens sorteados aos contribuintes que 
comprovarem inexistência de débitos vencidos junto à Fazenda Municipal de Estrela e 
entidade conveniada. 
 
 Art. 5.º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 
 

Art. 6.º Fica o Executivo Municipal autorizado a reeditar o Programa 

“ESTRELA LEGAL”, nos exercícios seguintes, através de Decreto, no qual constarão 
os Regulamentos dos Programas. 
 
 Art. 7.º As normas para operacionalização dos programas e seus 
Regulamentos constarão em Decreto, a ser baixado pelo Executivo Municipal. 
 
 Art. 8.º Fica o Executivo Municipal autorizado a fixar as normas, regulamento e 

material de divulgação do Programa “ESTRELA LEGAL” em todos os prédios 
públicos, bem como nos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de 
serviços deste Município. 
 

 Art. 9.º  Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 09 de setembro de 2019. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito Municipal de Estrela 

 
 

   Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 09 de setembro de 2019. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei n.º 074-03/2019 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 

074-03/2019, que institui o programa ESTRELA LEGAL, autoriza a alteração dos 
Programas “ESTRELA PREMIADA” e “EDUCAÇAO FISCAL”, institui premiação e dá 
outras providências. 

O presente projeto visa propor novamente a 
implementação do Programa Estrela Legal, uma vez que esta foi revogado pela Lei 
Municipal n°7.193, de 28 de maio de 2019. 

Assim, foram feitos ajustes neste projeto, buscando 
atualizar o Programa Estrela Legal ao que pretende a administração em parceria com 
entidades como CACIS. 

O Município visa, através das presentes alterações e 
inovações, dar um foco especial a educação fiscal, transmitindo conhecimento a 
população de uma forma diferenciada e educacional da aplicação do dinheiro público,  
bem como premiar um maior número de pessoas, propiciando a participação das 
comunidades e entidades sociais, nas premiações especiais. Para tanto esta 
oferecendo, além dos prêmios normais, brindes extras e uma participação financeira 
para ser distribuída entre as entidades, proporcionalmente a participação de cada 
uma. 

Através desta educação fiscal, visamos desenvolver na 
sociedade estrelense o hábito de acompanhar a aplicação dos recursos financeiros, 
postos à disposição da administração pública e enfatizar a importância do 
comprometimento e participação de todos, no combate a sonegação e à inadimplência 
fiscal, dando maior transparência às ações do poder público municipal, fortalecendo a 
cidadania.  

Temos a convicção de que este Projeto será de grande 
importância para o incremento da arrecadação, principalmente porque envolverá, além 
das premiações, a educação fiscal, através dos alunos e a sociedade em geral por 
meio de suas comunidades, escolas, hospital e CPMs. 

Portanto esperamos contar com vossa costumeira 
compreensão na aprovação deste Projeto de Lei.  

Atenciosamente, 
Carlos Rafael Mallmann 

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

 


