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Mensagem n.º 118 

 

 

 Senhor Presidente: 
 

  
 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa 

legislativa o projeto de Lei que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.462, de 03 de outubro de 

2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir incentivos para a criação de 

estacionamentos em terrenos não edificados do Município e dá outras providências.” 

O presente projeto de lei visa realizar alguns ajustes na Lei Municipal nº 3.462, de 03 

de outubro de 2018, no que se refere ao incentivo de isenção do Imposto Sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da taxa de coleta de lixo incidente sobre o terreno destinado ao 

estacionamento, possibilitando que seja concedido a partir do ano de início do uso do terreno como 

estacionamento, vigorando até o ano em que o mesmo cessar sua destinação como 

estacionamento. Deste modo, a isenção será proporcional, a contar do mês seguinte ao de seu 

início, desde que atendidos todos os requisitos de que trata a legislação para instituição do 

estacionamento.  

Esta medida visa estimular a adesão para criação dos estacionamentos em terrenos 

privados não edificados, tendo em vista a insuficiência de vagas de estacionamentos em diversos 

pontos da nossa cidade.  

Na certeza da aprovação deste, renovamos votos de elevado apreço e consideração. 

Feliz, 16 de setembro de 2019. 

 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 111 / 2019. 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.462, de 
03 de outubro de 2018, que autoriza o Poder 
Executivo Municipal a instituir incentivos para a 
criação de estacionamentos em terrenos não 
edificados do Município e dá outras 
providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica alterado o § 1º do art. 2º da Lei Municipal nº 3.462, de 03 de outubro de 2018, e 

ainda incluído o § 3º, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º [...] 

[...] 

§ 1º A isenção do IPTU se dará a partir do ano de início do uso do terreno como 
estacionamento, vigorando até o ano em que o mesmo cessar sua destinação como 
estacionamento. (NR) 

[...] 

§ 3º Quando a utilização do terreno para fins de estacionamento ocorrer no decorrer do ano, 
a isenção será de forma proporcional, a contar do mês seguinte ao de seu início, cabendo a 
restituição proporcional do IPTU e taxa de coleta de lixo, caso já quitados. (AC)” 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de ___________ de 2019. 
 

 
Albano José Kunrath. 
 
 
Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 
 Feliz, 16.09.2019 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel. 
 Procurador. 


