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PROJETO DE LEI Nº 109-02/2022 
  

Altera a 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 A Lei Municipal n° 7.016, de 27 de dezembro de 2017, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
 
 

“Art. 380................................................. 
 
....................................................................... 

 
§ 6º O § 2º, I e V, não se aplicam as empresas classificadas em baixo risco, 

conforme regulamento em decreto.” (NR) 
 
 

“Art. 381................................................. 
 
....................................................................... 

 
§ 3º Os parágrafos anteriores não se aplicam as empresas classificadas em baixo 

risco, conforme regulamento em decreto.” (NR) 
 

 

“Art. 382................................................. 
 
....................................................................... 

 
§ 5º Os parágrafos anteriores não se aplicam as empresas classificadas em baixo 

risco, conforme regulamento em decreto.” (NR) 
 
 

“Art. 405................................................. 
 
§1º São Taxas dos Serviços Públicos de Saúde: 
I - Taxa de Exame de projetos de prédios não residenciais, que necessitem da 

aprovação da Secretaria Municipal de Saúde (vigilância sanitária) e setor de engenharia 
do Município. 

II - Taxa de Vistoria/Inspeção para estudo de viabilidade. 
III - Taxa de Alvará Sanitário, inclusive inicial e renovação anual de serviços e 

atividades sujeitos a vigilância sanitária. 
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§ 2º O §1º, III, não se aplica as empresas classificadas em baixo risco, conforme 

regulamento em decreto.” (NR) 

 

“Art. 406................................................. 
 
....................................................................… 

 

§ 3º O caput não se aplica as empresas classificadas em baixo risco, conforme 

regulamento em decreto.” (NR) 

 

“Art. 407................................................. 
 
....................................................................… 

 

§ 2º Revogado” (NR) 

 

“Art. 411................................................. 
 
....................................................................… 

 

Parágrafo único. O caput não se aplica as empresas classificadas em baixo risco, 

conforme regulamento em decreto.” (NR) 

 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 19 de julho de 2022. 

 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 César Augusto Pereira da Silva 
Secretário de Adm. e Segurança Pública 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 19 de julho de 2022. 

 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 109-02/2022 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

109-02/2022, que altera a 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 presente proposta é oriunda de adequação ao Programa 
do Governo do Rio Grande do Sul, coordenado pela JUCIS-RS, para implementação do 
Tudo Fácil, que é uma ferramenta que tem como objetivo permitir a formalização 
empresas de baixo risco de forma totalmente automática, gratuita e em minutos. Para 
tanto são necessários alguns requisitos como dispensar e isentar a cobrança do alvará 
de funcionamento e licenças para as empresas de baixo risco. 

Em levantamento junto ao Setor de Fiscalização Tributária, 
fez-se uma estimativa da quantidade de empresas que se enquadraram no baixo risco, 
dentre as cadastradas até o mês de junho do ano de 2022, sendo que estas 
representam 67,70% do total. 

Projetando este percentual sobre a arrecadação do valor 
das que hoje recolhem a Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento de 
Estabelecimento de Qualquer Natureza, representa uma queda de arrecadação de 
aproximadamente R$ 372.000,00 anuais, a partir de 2023. Para este ano, projeta-se um 
valor de aproximadamente 20.000,00. 

Em relação a Taxa de Alvará Sanitário, fez-se uma 
estimativa da quantidade de empresas que se enquadraram no baixo risco, sendo que 
estas representam 55% do total, representando uma queda de arrecadação de 
aproximadamente R$ 51.000,00 anuais, a partir de 2023. Para este ano, projeta-se um 
valor de aproximadamente 4.500,00. 

Deste modo, considerando o interesse público na questão, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e posterior emissão de 
Parecer. 

Atenciosamente, 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Márcio Mallmann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


