
   
 PROJETO DE LEI Nº 018/2019. 

 
Cria o artigo 6º-A da Lei Municipal nº 
5.815, de 27 de outubro de 2017. 

 
 
   MANOEL  MACHADO , Prefeito Municipal de Bagé em exercício, Estado 

do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência 

e do Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI: 

Art. 1º Cria o artigo 6º-A na Lei Municipal nº 5.815, de 27 de outubro de 2017, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 6º-A Os profissionais liberais e autônomos que efetuarem o pagamento da 

renovação da taxa de licença para localização e funcionamento, prevista no Art. 6º, à vista, até 

o dia 30 de abril de cada ano, farão jus a um desconto de 20% (vinte por cento), incidente 

sobre o cálculo de seu montante integral.  

§1º Poderão optar pelo pagamento em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas a 

contar de 30 de abril, sem desconto.  

§2º Os profissionais liberais e autônomos que não efetuarem o pagamento da 

renovação da taxa de licença para localização e funcionamento mencionado nesta Lei terão 

seu tributo lançado em dívida ativa no exercício seguinte, para efeito de cobrança na forma da 

lei.  

Art. 2º Os contribuintes farão jus ao desconto no pagamento da taxa em até 30 dias a 

contar da publicação desta Lei, sendo permitido, da mesma forma, o ajuste de parcelamento 

no mesmo prazo”. 

 

 



 

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de Fevereiro de 2019.    
       

 

  

       MANOEL MACHADO  
     Prefeito Municipal em exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Senhor Presidente,   

Senhores vereadores, 
 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa 
Legislativa, tem por finalidade a criação do artigo 6º-A, que se refere à concessão de 
descontos para os profissionais liberais e autônomos com relação a renovação da taxa de 
licença para localização e funcionamento prevista no art. 6º-da Lei Municipal nº- 5.815 de 27 
de Outubro de 2017, em face que a mesma não contempla os profissionais liberais e os 
autônomos. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos 
com a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante 
matéria. 

Diante do exposto, pedimos venia para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de Fevereiro de 2019.    

       

      

        MANOEL MACHADO 

      Prefeito Municipal em exercício 

 


