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PROJETO DE LEI Nº 145-01/2017 
 

Inclui dispositivo na Lei Municipal n° 6.983, 
de 16 de outubro de 2017, que institui a 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e 
no âmbito do Município de Estrela e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º Inclui o art. 15-A na Lei Municipal n° 6.983, de 16 de outubro de 2017, 

que institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e no âmbito do Município de 
Estrela e dá outras providências, com a seguinte redação: 

 
“Art. 15-A. Aplicar-se-á multa no valor de 300 URM, sem prejuízo de outras 

imputações fiscais, os atos tendentes a acobertar operações de prestação de serviços 
existentes, com o objetivo de: 

I – aumentar a renda para efeito de financiamentos e congêneres; 
II – registrar despesas ou créditos indevidos a tributos federais, estaduais e 

municipais.” 
 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 

data da sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 27 de novembro de 2017. 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
  Jônatas dos Santos 

  Secretário da Adm. e  Recursos Humanos 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
________________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

 

Estrela, 27 de novembro de 2017. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 145-01/2017 

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

Projeto de Lei nº 145-01/2017, que inclui dispositivo na Lei Municipal n° 6.983, de 16 
de outubro de 2017, que institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e no 
âmbito do Município de Estrela e dá outras providências. 

A inclusão do art. 15-A à Lei n° 6.983, de 16 de outubro de 
2017, visa manter a integridade da matéria referente à nota fiscal de serviços 
eletrônica, haja vista o veto ao anterior art. 15 que tratava da aplicação de 
penalidades. 

Tendo em vista que o dispositivo citava penalidade em 
matéria criminal, a Comissão de Constituição e Justiça sugeriu a inclusão de novo 
artigo adequado o conteúdo somente à matéria cuja competência o Município 
disponha para legislar. 

Sendo assim, o presente projeto de lei para inclusão do art. 
15-A à Lei Municipal n° 6.983, de 16 de outubro de 2017, prevendo as cominações 
legais em caso de descumprimento das obrigações acessórias de que trata a citada 
lei. 

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

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


