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PROJETO DE LEI Nº 060-04/2020 
 

Dispõe sobre o desconto para pagamento 
do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana, para o exercício de 2021. 

 
Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a conceder desconto de 10 % (dez 

por cento) sobre o valor lançado do IPTU 2021, aos contribuintes que efetuarem o 
pagamento do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, em quota única conforme 
datas a serem definidas no decreto que fixa o calendário de pagamentos do IPTU para 
o exercício de 2021, de acordo com a disciplina do artigo 302 e seu parágrafo único da 
Lei nº 7.016, de 27 de dezembro de 2017 - Código Tributário Municipal. 

 
Parágrafo único. Os vencimentos serão fixados para 30 de janeiro de 2021, 

com vencimento, exclusivamente, naquele exercício financeiro. 
 
Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 20 de outubro de 2020. 
 
 

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, 20 de outubro de 2020. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 060-04/2020 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 
Projeto de Lei nº 060-04/2020, que dispõe sobre o desconto para pagamento do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, para o exercício de 2021. 

 Diz o art. 150, § 6.º, da Constituição Federal: 
Art. 150 
(...)  
§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, 
que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição. 

 
 Por sua vez, o Código Tributário Municipal refere no 
parágrafo único do art. 302: 

Art.302. O calendário de arrecadação do IPTU, correspondente a 
cada exercício financeiro, será fixado por decreto, assim como, eventuais prorrogações de 
prazo para pagamento e quantidade de parcelas.  

Parágrafo único. Poderá ser emitida parcela única para 
pagamento com desconto por antecipação de recolhimento, em percentuais estabelecidos por 
Legislação específica, bem como formas de revisões anuais da base de cálculo.   

 
 A intenção do Executivo ao conceder os percentuais de 
10% para pagamento em cota única, é beneficiar aqueles contribuintes que optarem 
por pagar seus débitos à vista em uma única parcela. 

O incentivo do desconto visa incrementar a arrecadação do 
Município, amenizando a inadimplência e possibilitando a Administração Pública o 
atendimento das necessidades da população, com maior brevidade. 

O desconto em tela já está devidamente previsto na Lei 
Orçamentária do ano de 2021. 

Assim, o presente Projeto tem caráter de incentivo à 
arrecadação e visa, através do benefício concedido, estimular a população a pagar 
seus débitos dentro dos prazos para obtenção dos descontos. 

Desta forma e por se tratar de matéria de interesse local, 
solicitamos o apoio dos Nobres Pares para que a iniciativa seja materializada, vindo a 
tornar-se Lei Municipal. 

Atenciosamente, 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela  
Ex.mo Senhor 
João Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
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